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Umo wy z Wo je wódz twem
Ma zo wiec kim

Gmi na Gli no jeck pod pi sa ła dwie umo wy z Wo je wódz twem
Ma zo wiec kim. Do ty czą one part ner skiej współ pra cy przy re ali -
za cji dwóch pro jek tów:

* Pro jek tu „Roz wój elek tro nicz nej ad mi ni stra cji w sa mo rzą -
dach Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go wspo ma ga ją cej ni we lo wa -
nie dwu dziel no ści po ten cja łu wo je wódz twa”,

* Pro jek tu „Przy spie sze nie wzro stu kon ku ren cyj no ści Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go przez bu do wa nie spo łe czeń stwa in for -
ma cyj ne go i go spo dar ki opar tej na wie dzy po przez stwo rze nie
zin te gro wa nych baz wie dzy o Ma zow szu”.    

Czy taj na str. 2 i 10

In au gu ra cja ro ku szkol ne go 
w Szko le Pod sta wo wej w Gli no jec ku

Uro czy sta in au gu ra cja ro ku szkol ne go 2009/2010 w Gli no -
jec ku tra dy cyj nie już od by ła się w miej sco wej Szko le Pod sta wo -
wej im. Ma rii Ko nop nic kiej. 

Po go da 1 wrze śnia do pi sa ła. Na dzie dziń cu szkol nym w roz -
le głym czwo ro bo ku usta wi li się ucznio wie, w su mie 20 od dzia -
łów. Szcze gól nie dzień ten prze ży wa ło 71 pierw szo kla si stów.            

Czy taj na str. 3

Ita lia ni sta, te atro log
z Gli no jec ka

Po cho dzą cy z Gli no jec ka Ce za ry Bro now ski jest dziś pro fe -
so rem nad zwy czaj nym na Uni wer sy te cie im. Mi ko ła ja Ko per ni ka
w To ru niu. Je go za in te re so wa nia kon cen tru ją się głów nie
na pro ble ma ty ce dra ma tu i te atru wło skie go. Wy kła da na uczel -
niach wło skich. Jest au to rem 4 ksią żek i po nad 40 ar ty kułów
na uko wych.

Czy taj na str. 8

„Dni Eur pej skie  eTwinning”
W dniach 7 – 9 paź dzier ni ka po raz czwar ty od by ły się „Dni

Eu ro pej skie – w ra mach pro gra mu eTwin ning w Gmi nie Gli no -
jeck”. Pro gram ten po le ga na pro pa go wa niu idei eu ro pej skiej
wśród dzie ci i mło dzie ży po przez re ali za cję róż ne go ro dza ju za -
jęć po zasz kol nych. Od by wa ją się np. wy jaz do we lek cje na te -
ma ty zwią za ne z Unią Eu ro pej ską, pre lek cje, za ba wy, qu izy,
kon kur sy.                                                             Czy taj na str. 5

1 Li sto pa da
Świę to Zmar łych

W dniu tym
od wie dza my 
gro by
na szych 
naj bliż szych,
skła da my 
kwia ty, 
za pa la my 
zni cze, 
wspo mi na my 
tych,
któ rzy 
ode szli... 

Uczestnicy wycieczki podczas zwiedzania Rynku w Płocku
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29 wrze śnia ob ra do wa -
ła XXVIII se sja Ra dy Miej skiej
w Gli no jec ku. Po świę co na by ła
przede wszyst kim oce nie wy ko -
na nia bu dże tu Mia sta i Gmi ny
oraz jed no stek sek to ra fi nan -
sów pu blicz nych w I pół ro -
czu 2009 r.

Do cho dy bu dże tu gmi ny
na dzień 30 czerw ca 2009 r. wy nio -
sły: plan – 23 858 853 zł, wy ko na -
nie – 10 570 453 zł (co sta no wi
44% pla nu rocz ne go). Wy dat ki
na dzień 30 czerw ca 2009 r. wy nio -
sły: plan – 26 751 772 zł, wy ko na -
nie – 11 359 325 zł (co sta no wi 42%
pla nu rocz ne go). Wy dat ki ma jąt ko we
na dzień 30 czerw ca 2009 r. wy nio -
sły: plan – 8 718 577 zł, wy ko na -
nie – 2 180 914 zł (co sta no wi 25%
pla nu rocz ne go). Na ko niec pół ro cza
na leż no ści wy nio sły 3 574 985 zł; są
to na leż no ści z ty tu łu po dat ku od nie -
ru cho mo ści, rol ne go, trans por to we -
go,  le śne go oraz użyt ko wa nie wie -
czy ste. Zo bo wią za nia nie wy ma gal -
ne – 9 743 614 zł, w tym 9 250 876 zł
z ty tu łu za cią gnię tych kre dy tów i po -
ży czek dłu go ter mi no wych.

Re gio nal na Izba Ob ra chun ko wa
w War sza wie po zy tyw nie oce ni ła wy -
ko na nie bu dże tu Mia sta i Gmi ny Gli -
no jeck za I pół ro cze 2009 r. 

Po nad to rad ni pod ję li podczs sesji
sze reg uchwał. Uchwa lo no za cią gnię -
cie kre dy tu dłu go ter mi no we go z Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska, w kwo -
cie 1 715 000 zł, któ -
re go spła ta na stą pi
w la tach 2010-2015.
Źró dłem po kry cia
spła ty kre dy tu bę dą
do cho dy z po dat ku
od nie ru cho mo ści. 

U c h w a  l o  n o
udzie le nie po rę cze -
nia fi nan so we go
przez Mia sto i Gmi -
nę Gli no jeck, dla Za -
kła du Go spo dar ki
Ko mu nal nej w Gli no -
jec ku, z ty tu łu re ali -
za cji za da nia pu -
blicz ne go po le ga ją -
ce go na mo der ni za -
cji ko tłow ni osie dlo wej przy ul. Po łu -
dnio wej. Po rę cze nie jest na kwo -
tę 4 752 040 zł i obej mu je okres
do koń ca 2019 r. W uza sad nie niu
uchwa ły po da je się, że mo der ni za cja
ko tłow ni jest nie zbęd na dla za pew nie -
nia bez a wa ryj nych do staw cie pła
do bu dyn ków miesz kal nych.

Rad ni za twier dzi li zmia ny w sta tu -
cie 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. Uchwa li li prze ka za nie
w nie od płat ne użyt ko wa nie przez wy mie -
nio ny SPZ ZOZ przy le głe go lo ka lu użyt -
ko we go po by łej ap te ce. Lo kal ten, o po -
wierzch ni 89 m kwadr., bę dzie prze zna -
czo ny na po sze rze nie do stę pu do usług
me dycz nych dla miesz kań ców mia sta
i gmi ny Gli no jeck. Pla no wa ne jest mia no -
wi cie po sze rze nie świad czeń re ha bi li ta -
cyj nych, na wet do ca ło do bo we go po by tu
pa cjen tów. Ma też być utwo rzo na no wa
po rad nia dia be to lo gicz na (cho ro by cu -
krzy cy).

Z przed sta wio nej in for ma cji o pra cy
or ga nu wy ko naw cze go gmi ny mię dzy se -
sja mi do wia du je my się m.in., że wy da ne
zo sta ło za rzą dze nie o sprze da ży dzia łek
pod bu do wę ga ra ży w re jo nie ulic Po lnej
i Po łu dnio wej (ogło sze nie o prze tar gu
dru ku je my osob no) oraz, że ogło szo ny
zo stał nie ogra ni czo ny prze targ ust ny
na sprze daż te re nu o po wierzch ni 1,6
hek ta ra, obej mu ją ce go za byt ko wy park
pod wor ski w Lu sze wie.

Pod czas se sji wy wią za ła się dys ku sja
na te mat po no szo nych przez gmi nę
kosz tów przy or ga ni za cji Mię dzy na ro do -
we go Fe sti wa lu Pio sen ki i Kul tu ry Ro -
mów w Gli no jec ku. Po sta no wio no, że te -
mat ten omó wio ny zo sta nie sze rzej
na osob nej se sji Ra dy Miej skiej. Rad ni
in te re so wa li się też prze bie giem mo der -
ni za cji ko tłow ni osie dlo wej oraz efek ta mi,
ja kie ta mo der ni za cja przy nie sie.

W po cząt ko wej czę ści se sji za brał
głos gość – rek tor Pań stwo wej Wyż szej
Szko ły Za wo do wej w Cie cha no wie, prof.
dr An drzej Ko la sa. Po in for mo wał, że je go

uczel nia za in te re so wa na jest utwo rze -
niem w Ma lu ży nie ba zy dla stu den tów,
w opar ciu o miej sco wą szko łę i przy le głą
do niej dział kę. By ła by to za rów no ba -
za tu ry stycz na, np. dla wę dru ją cych ka ja -
ka mi rze ką Wkrą, jak i miej sce prak tyk
wa ka cyj nych. Przy oka zji rek tor za po znał
wła dze gmi ny i po zo sta łych uczest ni ków
se sji z kie run ka mi kształ ce nia w PWSZ
i z dzia łal no ścią tej pla ców ki na rzecz
re gio nu.

Ta de usz Wo ic ki

XXVIII se sja Ra dy Miej skiej

Umo wy
z Wo je wódz twem

Ma zo wiec kim
5 sierp nia 2009 r. Gmi na Gli no jeck pod pi sa ła dwie

umo wy z Wo je wódz twem Ma zo wiec kim:
• Umo wę w spra wie part ner skiej współ pra cy

przy re ali za cji pro jek tu: „Roz wój elek tro nicz nej ad -
mi ni stra cji w sa mo rzą dach Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go wspo ma ga ją cej ni we lo wa nie dwu dziel no ści
po ten cja łu wo je wódz twa” 

Ce lem pro jek tu jest:
1) po pra wa funk cjo no wa nia jed no stek sa mo rzą du te -

ry to rial ne go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go i opty ma li za -
cja kosz tów utrzy ma nia tych jed no stek po przez:

a) uzy ska nie wyż sze go po zio mu stan da ry za cji, jed -
no li to ści i har mo nij no ści roz wią zań w za kre sie e -Ad mi ni -
stra cji, a w kon se kwen cji au to ma ty za cję czę ści pro ce -
sów za rzą dza nia oraz wy twa rza nia i ar chi wi za cji do ku -
men tów,

b) wdro że nie stan dar do wych i jed no li tych me cha ni -
zmów, opar tych na tech no lo gii te le in for ma tycz nej,
umoż li wia ją cych wy mia nę in for ma cji, w tym in for ma cji
prze strzen nej, gro ma dzo nej na róż nych po zio mach ad -
mi ni stra cji pu blicz nej,

2) zwięk sze nie efek tyw no ści wy ko rzy sta nia za so bów
in for ma cyj nych ad mi ni stra cji pu blicz nej,

3) uspraw nie nie ob słu gi oby wa te li i przed się bior ców
po przez:

a) umoż li wie nie oby wa te lom i przed się bior com ko -
rzy sta nia z usług świad czo nych przez ad mi ni stra cję pu -
blicz ną dro gą elek tro nicz ną

b) za pew nie nie do stę pu do da nych za war tych w re -
je strach pu blicz nych i in nych zbio rach pro wa dzo nych
przez ad mi ni stra cję pu blicz ną na szcze blu gmin nym, po -
wia to wym i wo je wódz kim.

Prze wi du je się, że w ra mach Pro jek tu zre ali zo wa ne
zo sta ną za da nia, na rzecz uczest ni czą cych w nim gmin,
ma ją ce na ce lu w szcze gól no ści:

Ja ko gość wy stą pił na se sji rek tor PWSZ w Cie cha no wie 
– prof. dr An drzej Ko la sa (przemawia)

dalszy ciąg na str. 10



A oto krót kie in for ma cje dy rek to rów po zo sta łych szkół
z mia sta i gmi ny Gli no jeck:

Dy rek tor Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Wła dy sła wa
Rey mon ta, Wie sław Mo sto wy:

W szko le na ukę bę dzie w tym ro ku po bie rać 54 uczniów. Na I rok
zgło si ło się 14 uczniów. Gro no pe da go gicz ne li czy 24 oso by (wszy scy
za trud nie ni są tyl ko na nie peł nych eta tach). Na ma tu rze po raz pierw -
szy od wie lu lat obo wią zy wać bę dzie znów eg za min z ma te ma ty ki. Po -

dob nie, jak w ubie głych
la tach, po za nor mal nym
to kiem na uki, pro wa dzo -
ne bę dą za ję cia po za lek -
cyj ne z ma te ma ty ki, fi zy ki,
geo gra fii, ję zy ka ro syj -
skie go, a po nad to za ję cia
te atral ne i wo kal no -in stru -
men tal ne.

Dy rek tor Gim na -
zjum im. Mar ka Ko -
tań skie go, Lech Bo -
niew ski:

Do szko ły uczęsz czać
bę dzie 244 uczniów, z te -
go 93 do I kla sy. Jest to
pierw szy rok wdra ża nia
no wej pod sta wy pro gra -
mo wej w kla sach I. Zmia -

ny to do dat ko wy ję zyk ob cy (nie miec ki lub ro syj ski) oraz utwo rze nie
dwóch po zio mów za awan so wa nia ję zy ka an giel skie go. Wpro wa dzo no
tak że no we przed mio ty: wy cho wa nie do ży cia w ro dzi nie, edu ka cja dla
bez pie czeń stwa (w kla sie III), za ję cia ar ty stycz ne (w kla sie II) i edu ka -
cja zdro wot na (w ra mach za jęć wf). Bę dzie to pierw szy rok funk cjo no -
wa nia kla sy spor to wej.

Dy rek tor Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych w Ości sło -
wie, Ma rek Mar cin kow ski:

W szko le pod sta wo wej uczyć się bę dzie 70 uczniów, w tym 14
w I kla sie. Od dział przed szkol ny li czy 20 dzie ci. Do gim na zjum bę dzie
uczęsz czać 47 uczniów. Gro no pe da go gicz ne li czy 21 na uczy cie li, 13
pra cu je na peł nych eta tach. Pla nu je się utwo rze nie punk tu przed szkol -
ne go. Pod ko niec ro ku szkol ne go przewiduje się nada nie pla ców ce
imie nia. 

Dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Wo li Młoc kiej, Mał go -
rza ta So bo lew ska:

No wy rok szkol ny roz po czę ło 57 uczniów, w tym 47 w Wo li Młoc -
kiej i 10 w fi lii w Ma lu ży nie. Do I kla sy przy ję to 11 dzie ci: 8 w Wo li Młoc -
kiej, 3 w Ma lu ży nie. Do ze rów ki cho dzić bę dzie 11 dzie ci w Wo li Młoc -
kiej i 5 w Ma lu ży nie. Szko ła za trud nia 14 na uczy cie li, w tym 9 na peł -
nych eta tach. Z za jęć po za lek cyj nych w szko le dzia łać bę dzie ko ło ar -
ty stycz ne, ko ło li tur gicz ne, pro wa dzo ne bę dą za ję cia spor to we.
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In au gu ra cja ro ku szkol ne go
w Szko le Pod sta wo wej w Gli no jec ku

Uro czy sta in au gu ra cja ro ku szkol ne go 2009/2010 w Gli -
no jec ku tra dy cyj nie już od by ła się w miej sco wej Szko le
Pod sta wo wej im. Ma rii Ko nop nic kiej. 

Po go da 1 wrze śnia do pi sa ła. Na dzie dziń cu szkol nym
w roz le głym czwo ro bo ku usta wi li się ucznio wie, w su mie 20
od dzia łów. Szcze gól nie dzień ten prze ży wa ło 71 pierw szo -
kla si stów. Dy rek tor szko ły, Piotr Sta siak ser decz nie po wi tał
uczniów, na uczy cie li, ro dzi ców i przy by łych go ści. 

– Są dzę, że szko -
ła bę dzie dla was źró -
dłem cie ka wych do -
świad czeń. Du żo bę -
dzie za le ża ło od
do brej współ pra cy
uczniów i na uczy cie li.
W szko le bę dzie
w tym ro ku po bie ra-
ło na ukę 421 ucz-
niów – po wie dział.
Dy rek tor przy po -
mniał, że w tym ro ku
w szko le bę dzie kon -
ty nu owa ny – po dob -
nie, jak w in nych
pla ców kach – pro -
gram „Na uka to lep -
sza przy szłość”,
a od stycz nia 2010 r.
szko ła bę dzie usi ło wa ła za kwa li fi ko wać się do na stęp ne go pro gra mu
unij ne go.

Wszyst kich uczniów, któ rzy po wa ka cyj nym wy po czyn ku po wra ca -
ją do szko ły, po wi tał też ser decz nie bur mistrz Wal de mar Go dlew ski.
Ży czył im jak naj lep szych wy ni ków w na uce, wy ra ził na dzie ję, że szko -
ła bę dzie dla nich dru gim do mem. 

Za rów no dy rek tor, jak i bur mistrz na wią za li w swych wy stą pie niach
do przy pa da ją cej w tym dniu 70 rocz ni cy wy bu chu II woj ny świa to wej. 

Po czę ści ofi cjal nej ucznio wie za pre zen to wa li bar dzo cie ka wie po -
my śla ną część ar ty stycz ną, przy go to wa ną przez na uczy ciel ki Jo lan tę
Le wan dow ską i Mag da le nę Ję drze jew ską.

„1 wrze śnia – ko niec wol no ści uczniów i na uczy cie li” – ob wie ści ła
ofi cjal nie jed na z uczen nic. „Nie war to się jed nak dłu go smu cić, prze -
cież tak źle nie bę dzie. W szko le cze ka ją na nas książ ki i uśmiech nię -
ci na uczy cie le” – za raz do da ła. „Szko ła jest od te go, aby uczyć się
na ca łe go” – za brzmia ła za chwi lę pio sen ka.

W tym dniu jesz cze tyl ko ucznio wie spo tka li się na krót ko w kla sach
ze swy mi wy cho waw czy nia mi i wy cho waw ca mi. Na za jutrz, 2 wrze śnia,
roz po czę ła się na uka.

T. W.
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Trwa re for ma pro gra mo wa w oświa cie. No wa pod -
sta wa pro gra mo wa obo wią zu je w tym ro ku w wy cho -
wa niu przed szkol nym, w kla sie I szko ły pod sta wo wej
i w kla sie I gim na zjum.

6-lat ki do szko ły
W la tach 2009-2011 ro dzi ce mo gą wnio sko wać o przy ję cie 6-let -

nie go dziec ka do I kla sy. Od 1 wrze śnia 2012 r. wszyst kie 6-lat ki bę dą
ob ję te obo wiąz kiem szkol nym. (Od 1 wrze śnia 2009 r. każ dy 5-la tek
zy skał pra wo do wy cho wa nia przed szkol ne go.)

Wy bór pod ręcz ni ków
Zmia ny do ty czą ce pro gra mów

na ucza nia i pod ręcz ni ków: dy rek tor
szko ły do pusz cza do użyt ku szkol ne -
go pro gra my na ucza nia i pod ręcz ni ki
wy bra ne przez na uczy cie li po szcze -
gól nych za jęć edu ka cyj nych.

Ma te ma ty ka na ma tu rze
Od ro ku szkol ne go 2009/2010

ma te ma ty ka jest przed mio tem obo -
wiąz ko wym na eg za mi nie ma tu ral -
nym. Po wrót ma te ma ty ki ja ko obo -
wiąz ko we go przed mio tu ma tu ral ne -
go był ocze ki wa ny. Bę dzie to skut ko -
wa ło pod nie sie niem u uczniów po zio -
mu wie dzy z przed mio tów ści słych.
Obec nie bra ku je stu den tów na uczel -
niach tech nicz nych, a w kon se kwen -
cji od czu wa my brak kadr in ży nie ryj -
nych.

Dwa ję zy ki ob ce
W gim na zjach obo wią zu ją od te go ro ku szkol ne go dwa ję zy ki ob -

ce. Od ubie głe go ro ku je den ję zyk ob cy obo wią zu je od I kla sy szko ły
pod sta wo wej.

„Wy cho wa nie do ży cia w ro dzi nie”
Za ję cia „wy cho wa nie do ży cia w ro dzi nie” sta ją się obo wiąz ko we

dla wszyst kich uczniów, chy ba że ro dzi ce uczniów nie peł no let nich (lub
ucznio wie peł no let ni) zgło szą dy rek to ro wi w for mie pi sem nej re zy gna -

cję z udzia łu w tych za ję ciach. Do tych czas to ro dzi ce mu sie li pi sem nie
po in for mo wać szko łę o udziale ucznia w ta kich za ję ciach.

„Edu ka cja dla bez pie czeń stwa”
Ze szkół znik nie przed miot „przy spo so bie nie obron ne”. W je go

miej sce wej dzie „edu ka cja dla bez pie czeń stwa”. Na tych za ję ciach
ucznio wie bę dą rów nież zdo by wać umie jęt no ści z za kre su za cho wa -
nia się w sy tu acjach kry zy so wych. 

No we za da nie dla na uczy cie li
Na uczy cie le na pod sta wie zno we li zo wa nej Kar ty Na uczy cie la ma -

ją obo wią zek po za swo im pen sum
prze pra co wać co naj mniej jed ną
go dzi nę ty go dnio wo z ucznia mi
w spo sób wy cho dzą cy na prze ciw
ich in dy wi du al nym po trze bom,
udzie la jąc im po mo cy w prze zwy -
cię ża niu trud no ści, roz wi ja niu
zdol no ści lub po głę bia niu za in te -
re so wań.

Miej sca do za baw
i re kre acji

W szko łach pod sta wo wych
w kla sach od 0 do III w każ dej sa li
lek cyj nej oprócz czę ści dy dak -
tycz nej po win no być wy go spo da -
ro wa ne miej sce do za baw i re kre -
acji.

Uroz ma ico ne wy cho wa nie
fi zycz ne

Go dzi ny lek cyj ne prze zna czo -
ne na wy cho wa nie fi zycz ne po win ny być wzbo ga co ne o za ję cia spor -
to we, re kre acyj no -zdro wot ne, tu ry stycz ne itp.

„Wy praw ka szkol na”
W ce lu wspar cia ro dzin znaj du ją cych się w gor szej sy tu acji fi nan -

so wej rząd re ali zu je pro gram „Wy praw ka szkol na”. Jak po in for mo wał
Ma zo wiec ki Ku ra tor Oświa ty pod czas spo tka nia 20 paź dzier ni ka br.
w Cie cha no wie z przed sta wi cie la mi jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne -
go, są jesz cze do wy ko rzy sta nia z te go pro gra mu środ ki wy no szą ce
w ska li kra ju po nad 3 mln zł.

(Większość in fo ma cji z cie cha now skiej de le ga tu ry 
Ma zo wiec kie go Ku ra to rium Oświa ty)

Pro gram „Owo ce w szko le”
11 sierp nia Ra da Mi ni strów zo bo wią za ła Agen cję Ryn ku Rol ne go

do re ali za cji w ro ku szkol nym 2009/2010 pro gra mu „Owo ce w szko le”. 
Ce lem pro gra mu jest zmia na na wy ków ży wie nio wych dzie ci i mło -

dzie ży po przez zwięk sze nie udzia łu owo ców i wa rzyw w ich co dzien -
nej die cie. W ra mach pro gra mu ucznio wie szkół pod sta wo wych klas
I -III bę dą otrzy my wać nie od płat nie por cje owo co wo -wa rzyw ne. Jak
po da je ko mu ni kat pra so wy ARR, do wy bo ru ma ją mieć: jabł ka, grusz -
ki, tru skaw ki, mar chew, rzod kiew ki, słod ką pa pry kę oraz so ki owo co -
we lub wa rzyw ne.

Dy rek cje szkół pod sta wo wych, któ re za mie rza ją udo stęp niać
uczniom owo ce i wa rzy wa w I se me strze (od 19 paź dzier ni ka 2009 r.
do 12 lu te go 2010 r.) zgła sza ją swój udział w Agen cji Ryn ku Rol ne go
do 11 wrze śnia, a ci, któ rzy za mie rza ją re ali zo wać pro gram w II se me -
strze (od 1 lu te go do 18 czerw ca 2010 r.) zgła sza ją udział do 16 li sto -
pa da br. 

Dy rek to rzy Szko ły Pod sta wo wej w Gli no jec ku i Ze spo łu Szkół
Ogól no kształ cą cych w Ości sło wie in for mu ją, że zgło si li udział swo ich
pla có wek w pro gra mie „Owo ce w szko le”. 

Lżej sze tor ni stry
Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej zde cy do wa ło, że

każ da szko ła mu si za pew nić miej sce (szaf ki), w któ rych
ucznio wie bę dą mo gli zo sta wiać po lek cjach część pod -
ręcz ni ków. Cho dzi o to, by skoń czyć z ab sur dal ną sy tu -
acją, kie dy to na wet naj młod sze dzie ci z pierw szych klas
mu szą co dzien nie dźwi gać z do mu do szko ły i z po wro -
tem, nie zwy kle cięż kie ba ga że.

Po mysł MEN jest bar dzo cen ny. re ali za cja za le ceń re -
sor tu wy ma gać bę dzie od dy rek cji szkół spo re go wy sił ku
or ga ni za cyj ne go. Wie le szkół szyb ko jed nak za sto so wa ło
się do nich i szaf ki na książ ki in sta lu je. W nie któ rych szko -
łach po szcze gól ne kla sy nie uczą się w jed nej sa li, zmie -
nia ją po miesz cze nia z go dzi ny na go dzi nę. Tam jed nak
zna le zio no wyj ście z sy tu acji umiesz cza jąc szaf ki na ko -
ry ta rzach. 

Jak so bie z tym ra dzą szko ły z na szej gmi ny? – za py -
ta my o to dy rek to rów, przy re da go wa niu na stęp ne go nu -
me ru „Wie ści Gli no jec ka”. 

Nowości w oświa cie
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Edward
Le wan dow ski

8 sierp nia, w wie ku 71 lat, z marł
Edward Le wan dow ski, czło wiek nie -
zwy kle za słu żo ny dla Cie cha no wa
i na sze go re gio nu.

Hi sto ryk, re gio na li sta, spo łecz -
nik. Ko chał swo je mia sto i Zie mię
Cie cha now ską, był za wsze życz li wy
dla wszyst kich, z któ ry mi ob co wał.
Szcze gól nie za słu żył się na ni wie na -
szej kul tu ry. Peł nił m. in. funk cje dy -
rek to ra Wo je wódz kie go Do mu Kul tu -
ry i Mu zeum Okrę go we go w Cie cha -
no wie (obec ne Mu zeum Szlach ty
Ma zo wiec kiej). Był przez la ta pre ze -
sem To wa rzy stwa Mi ło śni ków Zie mi
Cie cha now skiej. Zo stał lau re atem
Na gro dy im. Fran cisz ka Raj kow skie -

go, z któ rą zwią za ny był ty tuł Cie cha -
no wia ni na Ro ku.

Spod je go pió ra wy szło wie le
ksią żek i nie zli czo na licz ba ar ty ku łów
pra so wych o hi sto rii Cie cha no wa
i oko licz nych miej sco wo ści oraz o lu -
dziach te go re gio nu. Pod je go kie -
row nic twem uka za ły się dwa to my
Cie cha now skich Stu diów Mu ze al -
nych oraz kil ka to mów Stu diów Ma -
zo wiec kich. Był ini cja to rem upa mięt -
nie nia ta bli ca mi osób i miejsc waż -
nych hi sto rycz nie. Je go wspo mnie -
nia uświet nia ły wie le spo tkań i uro -
czy sto ści.

Do ostat nich chwil ży cia pra co -
wał nad ko lej ny mi pu bli ka cja mi, no sił
też w so bie wie le dal szych pla nów.
Przez kil ka lat re da go wał „Wie ści Gli -
no jec ka”, był też au to rem książ ki pt.
„Gli no jeck – mia sto i gmi na – od cza -
sów daw nych do współ cze snych”. 

W po grze bie Edwar da Le wan -
dow skie go  na cmen ta rzu ko mu nal -
nym w Cie cha no wie obok ro dzi ny
i naj bliż szych przy ja ciół, uczest ni czy -
ło wie lu miesz kań ców Cie cha no wa. 

Wśród od zna czeń, któ re otrzy -
mał na le ży wy mie nić m.in.: Krzyż
Ka wa ler ski Or de ru Od ro dze nia Pol -
ski, od zna kę Za słu żo ne go Dzia ła -
cza Kul tu ry, zło tą od zna kę Za Opie -
kę nad Za byt ka mi, na gro dę Mi ni -
stra Kul tu ry i Sztu ki, od zna kę Z.
Glo ge ra.

ZMARLI

Sta ni sław
Iwań ski

5 paź dzier ni ka, w wie ku 74 lat,
zmarł Sta ni sław Iwań ski. Z za mi ło -
wa nia, wy bo ru i wy kształ ce nia na -
uczy ciel, ca łe ży cie zwią za ny z mia -
stem i gmi ną Gli no jeck. 

Uro dził się 1 stycz nia 1935 r.
w Za le siu (gmi na Gli no jeck), tu ukoń -
czył Szko lę Pod sta wo wą. Ko lej nym
eta pem by ła na uka w Li ceum Pe da -
go gicz nym w Cie cha no wie. W tym
też cza sie od by wał wie le prak tyk wa -
ka cyj nych i śród rocz nych przy go to -
wu ją cych do pra cy pe da go gicz nej.

Po ukoń cze niu li ceum, w 1954 r.,
roz po czął pra cę w cha rak te rze na -
uczy cie la w ro dzin nym Za le siu. Po -
zo stał tu 21 lat, do 1975 r., pra cu jąc
ja ko na uczy ciel, a na stęp nie kie row -
nik i dy rek tor tej szko ły. W 1975 r. zo -
stał po wo ła ny do Szko ły Pod sta wo -
wej w Gli no jec ku, pra co wał tu aż
do eme ry tu ry ja ko za stęp ca dy rek to -
ra, a na stęp nie dy rek tor szko ły.
Na eme ry tu rę od szedł w 1991 r.
po 37 la tach pra cy w za wo dzie.

Pra ca z dzieć mi i mło dzie żą by ła
je go pa sją, nada wa ła sens ży ciu, da -
wa ła mu ogrom ną sa tys fak cję. An ga -
żo wał się rów nież w pra cę po zasz -
kol ną i po za lek cyj ną. Przez wie le lat
był or ga ni za to rem i opie ku nem obo -
zów wę drow nych, wy cie czek kra jo -
znaw czych, a tak że ko lo nii let nich
i zi mo wych. Za rów no w szko le w Za -
le siu, jak i w Gli no jec ku pro wa dził
wie le kół za in te re so wań. Trak to wał to
ja ko prze dłu że nie pro ce su wy cho -
waw cze go. Czyn nie uczest ni czył też
w ży ciu śro do wi ska. 

W 1960 r. ukoń czył Stu dium Na -
uczy ciel skie w Olsz ty nie – w za kre -
sie geo gra fii, a w 1982 r. stu dia ma -
gi ster skie na Wy dzia le Bio lo gii i Na -
uk o Zie mi Uni wer sy te tu Gdań skie -
go – w za kre sie geo gra fii.

Za swo ją pra cę od zna czo ny:
Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro -
dze nia Pol ski (1985 r.), Zło tym Krzy -
żem Za słu gi (1975 r.), Zło tą Od zna ką
Związku Nauczycielstwa Polskiego
(1979 r.). Otrzy mał też 3 na gro dy
Mi ni stra Oświa ty.

„Dni  Eur pej skie  eTwinning”
W dniach 7-9 paź -

dzier ni ka po raz
czwar ty od by ły się
„Dni Eu ro pej -
skie – w ra mach pro -
gra mu eTwin ning
w Gmi nie Gli no jeck”.
Ob cho dy te by ły moż -
li we dzię ki współ pra cy
Miej sko -Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry
z Gmin nym Cen trum
In for ma cji dzia ła ją -
cym przy Urzę dzie
Mia sta i Gmi ny w Gli -
no jec ku, miej sco wy mi
szko ła mi i przed szko -
lem, a tak że Re gio -
nal nym Cen trum In for -
ma cji Eu ro pej skiej w Płoc ku, Ma zo wiec ką Jed nost ką Wdra ża nia Pro -
gra mów Unij nych w War sza wie, To wa rzy stwem Na uko wym Płoc kim. 

Pro gram po le ga na pro pa go wa niu idei eu ro pej skiej wśród dzie ci
i mło dzie ży po przez re ali za cję róż ne go ro dza ju za jęć po zasz kol nych.
Oby wa ją się więc np. wy jaz do we lek cje na te ma ty zwią za ne z Unią
Eu ro pej ską, pre lek cje, za ba wy, qu izy, kon kur sy.

W dniach 7-8 paź dzier ni ka na im pre zę do Miej sko -Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry zo sta ły za pro szo ne kla sy I -III Szko ły Pod sta wo wej
w Gli no jec ku oraz przed szko la ki. Jed no cze śnie M -GOK za pro sił fa -
chow ców z dzie dzi ny fun du szy po zy ski wa nych z Unii Eu ro pej skiej
z za przy jaź nio nych or ga ni za cji. Ma zo wiec ką Jed nost kę Wdra ża nia

Pro gra mów Unij nych re pre zen to wa ła Elż bie ta Szy ma nik, a z od dzia łu
za miej sco we go tej pla ców ki w Cie cha no wie go ści li śmy Mar ci na Bur -
chac kie go wraz ze współ pra cow ni ka mi. Przy go to wa li oni pre lek cje do -
pa so wa ne od po wied nio do wie ku od bior ców. By ły one pre zen to wa ne

rze czo wo, w spo sób przy stęp ny i we so ły. Dzie -
ci obej rza ły też baj kę na du żym ekra nie. Po -
za tym za gwa ran to wa no ma łym uczest ni kom
„Dni Eu ro pej skich” drob ne upo min ki edu ka cyj -
ne i sło dy cze, a dla ro dzi ców ma te ria ły in for -
ma cyj ne. 

9 paź dzier ni ka lau re aci kon kur su pla -
stycz no -in for ma tycz ne go „Cu dze chwa li cie
swe go nie zna cie” wy je cha li do Płoc ka. Mie li
tu oka zję od wie dzić Re gio nal ne Cen trum In -
for ma cji Eu ro pej skiej oraz To wa rzy stwo Na -
uko we Płoc kie, zwie dzi li też płoc kie za byt ki. 

(O konkursie - na str. 9)

... i w sie dzi bie Re gio nal ne go Cen trum In for ma cji Eu ro pej skiej

Uczest ni cy wy ciecz ki pod czas zwie dza nia Ryn ku w Płoc ku...
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An drzej Gon tar ski
Po se rii wy po wie dzi soł ty sów z gmi ny Gli no jeck za mie -

rza my pre zen to wać po szcze gól nych rad nych Ra dy Miej -
skiej Gli no jec ka. Ja ko pierw sze go za pro si li śmy do roz mo -
wy An drze ja Gon tar skie go, któ ry naj czę ściej za bie ra głos
pod czas se sji, w naj waż niej szych dla na sze go mia sta
i gmi ny spra wach.

Przed sta wia my krót ko roz mów cę na szym czy tel ni kom. Ukoń czył
stu dia na wy dzia le Rol nym Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go
w War sza wie. Pra co wał naj pierw w PGR Kon dra jec, gdzie awan su jąc
do szedł do sta no wi ska za stęp cy dy rek to ra. Po tem za trud nio ny był
w róż nych in sty tu cjach i przed się bior stwach, m.in. ja ko dy rek tor
do spraw han dlu i mar ke tin gu w cie cha now skim „Stol bu dzie”, ja ko pre -
zes Przed się bior stwa Usług Ko mu nal nych w Cie cha no wie i ja ko za -
stęp ca dy rek to ra do spraw ad mi ni stra cyj no -eko no micz nych Szpi ta la
Wo je wódz kie go w Cie cha no wie. Obec nie jest dy rek to rem Fer my Dro -
biu w Kon draj cu. Jest też prze wod ni czą cym Ra dy Nad zor czej
w Przed się bior stwie Ener ge ty ki Ciepl nej w Cie cha no wie.

– Od kie dy jest pan rad nym w Ra dzie Miej skiej w Gli no jec ku?
– Dru gą ka den cję, a więc od 2002 r. Pra cu ję w Ko mi sji Bu dże to wej.

Jest to jed na z pię ciu ko mi sji Ra dy Miej skiej.
– Czy pra ca w Ra dzie Miej skiej spra wia pa nu sa tys fak cję?
– Jak naj bar dziej. Choć by z tej ra cji, że mo gę wraz z in ny mi rad ny -

mi zro bić coś po ży tecz ne go dla spo łecz no ści na sze go mia sta i gmi ny,

w któ rej miesz kam od po nad 20 lat, w tym tak że dla osie dla Kon dra -
jec, z któ rym je stem szcze gól nie zwią za ny.

– Po wiedz my wo bec te go, do ja kich zmian w sa mym Kon draj cu
przy czy nił się pan.

– Uda ło się np. – nie bez mo je go udzia łu – wy ko nać as fal to wą dro -
gę z osie dla Kon dra jec do dro gi kra jo wej nr 7, wpro wa dzić kur so wa nie
przez tę miej sco wość au to bu su PKS re la cji Płońsk – Ra ciąż, do pro wa -
dzić do za ło że nia oświe tle nia osie dla i dro gi pro wa dzą cej do po bli skiej
fer my trzo dy chlew nej. 

– Pod czas se sji Ra dy Miej skiej nie za wsze rad ni dys ku tu ją nad po -
szcze gól ny mi, waż ny mi prze cież dla gmi ny, usta wa mi. Czę sto prze -
cho dzą od ra zu do gło so wa nia nad ich pod ję ciem.

– Fak tycz nie. Mo że to za sta na wiać ob ser wa to rów z ze wnątrz.
Trze ba więc ko niecz nie wy ja śnić, że dys ku tu je my nad po szcze gól ny mi
pro ble ma mi pod czas po sie dzeń ko mi sji Ra dy.

– By wa, że rad ni po sprze cza ją się wte dy na ja kiś te mat?
– Pod czas oma wia nia naj waż niej szych dla mia sta i gmi ny spraw

nie jed no krot nie do cho dzi do wy mia ny po glą dów. Choć by ostat nio
na te mat funk cjo no wa nia miej skiej ko tłow ni czy opłat za cie pło do star -
cza ne do miesz kań, jak też na te mat oce ny pra cy Za kła du Go spo dar -
ki Ko mu nal nej.

– Za uwa ża się w sta no wi skach rad nych róż ni ce wy ni ka ją ce z ich
przy na leż no ści do par tii po li tycz nych?

– Nie. Każ dy, ko go o to za py tać, od po wie, że dys ku sje są wy łącz -
nie me ry to rycz ne. Zresz tą nie ma w ra dzie miej skiej Gli no jec ka cze goś
ta kie go, jak klu by rad nych, co np. moż na ob ser wo wać w Ra dzie Miej -
skiej Cie cha no wa, czy w Ra dzie Po wia tu.

– Ja kie wi dzi pan naj więk sze suk ce sy Glinojecka w ostat nich la -
tach?

– Na pew no to, że Gli no jeck zo stał mia stem. Jak rów nież to, że ma -
my szko łę śred nią, do brze wy po sa żo ny ośro dek zdro wia, pręż nie dzia -
ła ją cy ośro dek kul tu ry, pięk ne obiek ty spor to we: ha lę spor to wą, sta -
dion, szkol ne bo iska.

– A co naj pil niej sze go jest do zro bie nia w naj bliż szej przy szło ści?
– Po trze bna jest ob wod ni ca ko mu ni ka cyj na, aby ruch sa mo cho dów

cię ża ro wych wy pro wa dzić po za mia sto. Na le ży zwięk szyć bez pie czeń -
stwo w mie ście, bo za du żo ma my przy pad ków chu li gań stwa, czy
wręcz agre sji. Po win no się wię cej in we sto wać w tu ry sty kę, zor ga ni zo -
wać ką pie li sko z praw dzi we go zda rze nia na rze ce Wkrze, stwo rzyć
sieć ście żek ro we ro wych. Wi dział bym też po trze bę stwo rze nia miej sca
na im pre zy ple ne ro we, choć by ze sta łą sce ną.

– Wy pa da spy tać pa na o ro dzi nę?
– Je stem żo na ty, żo na jest na uczy ciel ką, syn skoń czył stu dia geo -

de zyj ne, pra cu je w Cie cha no wie, cór ka uczy się w Li ceum Ogól no -
kształ cą cym w Gli no jec ku.

Roz ma wiał Ta de usz Wo ic ki

Mó wią rad ni

Dro ga 
Wkra – Sta ry Gar warz

We wrze śniu 2009 r.
w ra mach „Na ro do we go
Pro gra mu Prze bu do wy
Dróg Lo kalnych 2008 – 
2011” zo stał zło żo ny wnio -
sek o do fi nan so wa nie in we -
sty cji dro go wej pn. „Prze bu -
do wa dro gi gmin nej
Wkra – Sta ry Gar warz”. 

Łącz ny koszt in we sty cji
zo stał osza co wa ny na
686 900 zł.  Kwo ta do fi nan -
so wa nia: 343 400 zł.
W przy pad ku uzy ska nia do -
fi nan so wa nia, prze bu do wa -
ny zo sta nie    od ci nek o dłu -
go ści 1,87 km.

Mo der ni za cja szkół
Gmi na Gli no jeck w ra mach

Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go 2007-2013 Prio ry -
tet VII: Two rze nie i po pra wa wa -
run ków dla roz wo ju ka pi ta łu ludz -
kie go Dzia ła nie 7.2: In fra struk tu -
ra słu żą ca edu ka cji, pro jek tu „Po -
pra wa ja ko ści in fra struk tu ry edu -
ka cyj nej w gmi nie Gli no jeck” zło -
ży ła wnio sek o do fi nan so wa nie
pro jek tu „Po pra wa ja ko ści in fra -
struk tu ry edu ka cyj nej w gmi nie
Gli no jeck”. 

Cał ko wi ta war tość pro jek-
tu wy no si 4 204 007,83 zł.
Kwo ta do fi nan so wa nia (85%):
3 573 406,66 zł.

Pro jekt prze wi du je wy ko -
na nie mo der ni za cji Szko ły
Pod sta wo wej, Gim na zjum i Li -
ceum Ogólnokształcącego
w Gli no jec ku (ocie ple nie
ścian, wy mia na po kry cia da -
cho we go na bu dyn ku LO, re -
mont po miesz czeń, wy ko na -
nie sa li kom pu te ro wej i sa li
do na uki ję zy ków ob cych) oraz
bu do wę ha li spor to wej i bo iska
wie lo funk cyj ne go przy Ze spo -
le Szkół Ogól no kształ cą cych
w Ości sło wie. Część wy mie -
nio nych za dań zo sta ła już wy -
ko na na i w przy pad ku uzy ska -
nia do fi nan so wa nia kosz ty
będą zre fun do wa ne. Obec nie
wnio sek prze szedł po myśl nie
etap oce ny for mal nej i zo stał
prze ka za ny do oce ny me ry to -
rycz nej do ko ny wa nej przez ko -
mi sję kon kur so wą.

Wnio ski unij ne Prze bu do wa strażnicy
w Ości sło wie

W dniu 13 paź dzier ni ka Za -
rząd Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go za twier dził do re ali za cji zło żo -
ny przez Gmi nę Gli no jeck pro jekt
pn. „Prze bu do wa bu dyn ku świe -
tli cy z ga ra żem OSP w Ości sło -
wie”. War tość in we sty cji wy no -
si 351 209, 62 zł, z cze go kosz ty
kwa li fi ko wa ne – 147 213,42 zł.
War tość do fi nan so wa nia wy nio -
sła 110 410 zł. In we sty cja zo sta -
nie zre ali zo wa na w ra mach dzia -
ła nia „Od no wa i roz wój wsi”
(PROW 2007 – 2013). 

22 października podpisana
została umowa między burmistrzem
M. i G. Glinojeck a Marszałkiem
Województwa Mazowieckiego na
wykonanie tego zadania.
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Wę zeł Dre glin k. Gli no jec ka
Trwa ją przy go to wa nia do roz bu do wy, prze bie ga ją cej tuż ko ło Gli no -

jec ka, dro gi kra jo wej nr 7 do pa ra me trów dro gi eks pre so wej, na od cin -
ku od gra ni cy wo je wódz twa war miń sko -ma zur skie go do po cząt ku ob -
wod ni cy Płoń ska.

Pla no wa ne roz po czę cie in we sty cji prze wi dzia ne jest na II kwar -
tał 2011 r., jej za koń cze nie na II kwar tał 2013 r. Dłu gość mo der ni zo wa -
nej tra sy – 73 km. Otrzy ma ona dwie jezd nie o sze ro ko ści 7 me trów
każ da. 

Za pro jek to wa no wstęp nie 3 wa rian ty prze bie gu no wej dro gi.
W dwóch wa rian tach na ca łym 73-ki lo me tro wym od cin ku ma ona prze -
bie gać po śla dzie ist nie ją cej dro gi kra jo wej nr 7, za wy jąt kiem 5 lub 6
od cin ków ob wod nic dla miej sco wo ści: Unisz ki, Mo dła, Wi śnie wo, Żu -
ro mi nek, Mdze wo i Strze go wo. Za pro jek to wa no – w za leż no ści od wa -
rian tu – od 10 do 12 wę złów. 

W na szym po wie cie pla no wa ny jest wę zeł Dre glin k. Gli no jec ka.
W jed nym z wa rian tów na od cin ku od gra ni cy z wo je wódz twem war -
miń sko -ma zur skim do wę zła Dre glin dro ga prze bie gać ma po no wym
śla dzie, na to miast od wę zła Dre glin do po cząt ku ob wod ni cy Płoń ska
po śla dzie ist nie ją cej dro gi nr 7.

Roz bu do wa dro gi nr 7

– Po dob no ma być zli kwi do -
wa na spół ka, któ rej jest pan pre -
ze sem, czy li To wa rzy stwo Bu -
dow nic twa Spo łecz ne go?

– Nie, to nie ak tu al ne. Na po -
cząt ku 2009 r. po ja wił się – ow -
szem – po mysł po łą cze nia obu
spół ek, któ rych wła ści cie lem jest
gmi na Gli no jeck, tj. TBS i Za kła -
du Go spo dar ki Ko mu nal nej, al -
bo – jak kto wo li – za miar włą cze -
nia TBS do ZGK. Cho dzi ło o ob -
ni że nie kosz tów zwią za nych
z ad mi ni stro wa niem lo ka la mi
miesz kal ny mi. A to z ko lei mia ło -
by za po biec wzro stom opłat
czyn szo wych. Ta ka re or ga ni za -
cja oka za ła się jed nak nie moż li -
wa. Na li kwi da cję TBS nie wy ra -
ził zgo dy Bank Go spo dar stwa
Kra jo we go w War sza wie, w któ -
rym spół ka na sza ma za cią gnię -
ty wie lo let ni kre dyt (je go spła ta
koń czy się w 2030 r.).

Przy po mnij my, że po wo ła nie
przed la ty TBS mia ło na ce lu wła -
śnie sko rzy sta nie z kre dy tu pre -
fe ren cyj ne go na bu do wę no wych
miesz kań. Spół ka utwo rzo na też
zo sta ła w ce lu za rzą dza nia
miesz ka nia mi ko mu nal ny mi, po -
nie waż zgod nie z obo wią zu ją cą
usta wą o go spo dar ce nie ru cho -
mo ścia mi gmin ny za kład bu dże -
to wy, ja kim był daw ny Za kład Go -

spo dar ki Ko mu nal -
nej i Miesz ka nio -
wej, ta kiej dzia łal -
no ści pro wa dzić
nie mo że.

– TBS ist nie je
więc na dal. Co no -
we go w tej spół ce
w 2009 r.?
– Od stycz nia br.
Za kład Go spo -
dar ki Ko mu nal nej
wpro wa dził no we
opła ty za cie pło
i cie płą wo dę do -

star cza ne do miesz kań. Opła ty
te mia ły pier wot nie wzro snąć
bar dzo wy so ko, bo aż o 60 proc.
W koń cu jed nak po prze sta no

na 40-pro cen to wej pod wyż ce.
ZGK uza sad niał ten wzrost opłat
ro sną cy mi kosz ta mi wy twa rza nia
cie pła (ce ny wę gla, ener gii elek -
trycz nej) oraz tym, że pod wy żek
cen cie pła nie sto so wa no w Gli -
no jec ku od 1999 r.

– Ja kie skut ki z wpro wa dze -

nia pod wy żek cen cie pła wy ni kły
dla TBS?

– Ta kie, że wie lu lo ka to rów
nie wno si do TBS zwięk szo nych
opłat wli czo nych do czyn szu,
lub pła ci je w nie peł nym wy mia -
rze. W efek cie za dłu że nie lo ka to -
rów w sto sun ku do na szej fir -
my – i tak no to wa ne prze cież
od lat – od po cząt ku bie żą ce go
ro ku do 30 wrze śnia br. wzro sło
o ok. 50 tys. zł i wy no si obec nie
ok. 250 tys. zł.

– Ta ka sy tu acja mu si wpły -
wać na bie żą cą dzia łal ność pa -
na fir my...

– Oczy wi ście. Je ste śmy zmu -
sze ni do ogra ni cza nia re mon tów
w blo kach miesz kal nych. W la -
tach po przed nich na re mon ty wy -
dat ko wa li śmy po nad 100 tys. zł
rocz nie. W tym ro ku mu sie li śmy
ogra ni czyć pla no wa ne wy dat ki
na ten cel do 82 tys. zł.

Ma my w TBS jesz cze in ny
pro blem. Fir my bu dow la ne nie -

zbyt ocho czo przy stę pu ją
do ogła sza nych przez nas prze -
tar gów na wy ko na nie prac re -
mon to wych. Np. do wy mia ny ko -
mi nów na 6 bu dyn kach przy ul.
Fa brycz nej zgło si ła się tyl ko jed -
na fir ma, któ ra za pro po no wa ła
wa run ki fi nan so we nie do za ak -

cep to wa nia.
– W ja ki spo sób TBS sta ra się

ścią gać od lo ka to rów za le gło ści
czyn szo we?

– Wy sy ła my we zwa nia do za -
pła ty, pro po nu je my roz ło że nie
za le gło ści na ra ty, a w osta tecz -
no ści kie ru je my prze ciw dłuż ni -
kom po zwy do są du. Sąd prze -
waż nie wy da je na ka zy za pła ty
i prze ka zu je rzecz do ko mor ni ka.
W I pół ro czu 2009 r. skie ro wa li -
śmy do są du 9 ta kich po zwów. 

– Czy w naj bliż szym cza sie
TBS ma w pla nach bu do wę no -
wych miesz kań?

– Nie ma wśród miesz kań ców
mia sta i gmi ny Gli no jeck za in te -
re so wa nia miesz ka nia mi w no -
wym blo ku TBS. Aby za cząć bu -
do wę mu si być za po trze bo wa nie
na przy naj mniej 80 proc. miesz -
kań w li czą cym 20 lo ka li bu dyn -
ku. Za in te re so wa nych jest od kil -
ku lat naj wy żej 5 lub 6 ro dzin. Po -
in for muj my przy oka zji, że Bank

Go spo dar stwa Kra jo we go na bu -
do wę miesz kań mo że udzie lić
kre dy tu w wy so ko ści do 70 proc.
war to ści miesz ka nia. 

Roz ma wiał Ta de usz Wo ic ki

Co no we go w TBS?
Roz mo wa z pre ze sem 

To wa rzy stwa Bu dow nic twa Spo łecz ne go 
w Gli no jec ku – Jac kiem Klop pe rem

Osiedle bloków administrowanych
przez TBS.
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Oka zu je się, że wszę dzie
moż na spo tkać oso by po cho dzą -
ce z Gli no jec ka, np. w Rzy mie.
Mo wa jest o pro fe so rze nad zwy -
czaj nym Uni wer sy te tu im. Mi ko -
ła ja Ko per ni ka w To ru niu – Ce za -
rym Bro now skim. 

Uro dził się w Gli no jec ku
w 1968 r. Tu ukoń czył szko łę
pod sta wo wą, na stęp nie Li ceum
Ogól no kształ cą ce im. Zyg mun ta
Kra siń skie go w Cie cha no wie.
Stu dio wał na stęp nie na Uni wer -
sy te cie Ja giel loń skim w Kra ko -
wie, kiedy to otrzy mał sty pen -
dium rzą du bel gij skie go (1991 r.)
i wło skie go (1993 r.). Od 1995 r.
jest pra cow ni kiem na uko wym

UMK w To ru niu. Tu w 1999 r.
obro nił dok to rat z za kre su fi lo lo gii
wło skiej, dy ser ta cją pt. „Ma ska
i ma rio net ka w wło skim te atrze
w la tach 1918-1930” (wy da -
na zo sta ła dru kiem w ję zy ku wło -
skim). W 2003 r. uzy skał ty tuł
dok to ra ha bi li to wa ne go na uk hu -
ma ni stycz nych w za kre sie: hi sto -
ria li te ra tu ry wło skiej. Opu bli ko -
wa na pra ca do ty czy ła dra ma tu
wło skie go w la tach 1918-1940
i jest pra cą in ter dy scy pli nar ną.

W 2006 r. uzy skał sta no wi s-
ko pro fe so ra nad zwy czaj ne go
na Uni wer sy te cie Mi ko ła ja Ko -
per ni ka w To ru niu, na Wy dzia le
Fi lo lo gicz nym w Za kła dzie Ita lia -
ni sty ki. Obec nie prof. Ce za ry
Bro now ski peł ni funk cję kie row ni -
ka te go za kła du. Du ża część je -
go pra cy na uko wej przy pa da
na po by ty we Wło szech.

Jest au to rem 4 ksią żek,
w tym trzech na pi sa nych w ję zy -
ku wło skim i jed nej w ję zy ku
pol skim; ta ostat nia do ty czy
hi sto rii wło skiej dra ma tur gii
w XX stu le ciu. 

Po nad to jest współ au to rem
trzech in nych ksią żek w ję zy ku
wło skim. Spod je go pió ra wy szło
po nad to po nad 40 ar ty ku łów na -
uko wych z za kre su li te ra tu ry wło -
skiej, po rów naw czej pol sko -wło -
skiej oraz te atru wło skie go i bel -
gij skie go. Je go za in te re so wa nia

kon cen tru ją się głów nie na pro -
ble ma ty ce dra ma tu wło skie go,
jak i te atru re gio nal ne go, w tym
sy cy lij skie go. Był pię cio krot nym

sty pen dy stą rzą du wło skie go.
Pro wa dził licz ne wy kła dy na uni -
wer sy te tach wło skich w: We ne cji,
Rzy mie, Ba ri, Pa ler mo i Ka ta nii,
do tyczą ce wło skie go teatru
XX wie ku i wy bit ne go dra ma tur -
ga wło skie go, no bli sty z 1934 r.,
Lu igie go Pi ran del la. Na dal wy -
kła da za gra ni cą. Kie dy roz ma -
wia li śmy z pro fe so rem w paź -
dzier ni ku br., do wie dzie li śmy się,
że wła śnie wró cił z ko lej nej tu ry
wy kła dów w Rzy mie.

W kwiet niu br. prof. C. Bro -
now ski otrzy mał od bur mi strza

Pa ler mo na gro dę tego mia sta
i ty tuł „ho no ro we go am ba sa do ra
li te ra tu ry sy cy lij skiej w Pol sce”.
Zo stał tak że uho no ro wa ny

przez  „Sto wa rzy sze nie Dan te go
Ali ghie ri”.

W tym ro ku uka za ła się
w Pol sce je go książ ka – „Hi sto ria
dra ma tur gii wło skiej XX wie ku”.
Pra cę tę de dy ko wał m.in. na -
uczy ciel ce Szko ły Pod sta wo wej
w Gli no jec ku, Ire nie Do mań skiej,
któ ra – jak na pi sał – „na uczy ła
mnie li te rek i cy fe rek”. Pa ni I. Do -
mań ska uwa ża, że ka rie ra wy wo -
dzą ce go się z Gli no jec ka prof.
Ce za re go Bro now skie go mo że
stać się wzo rem do na śla do wa -
nia dla na szej mło dzie ży. 

Ta de usz Wo ic ki

W dniach 13-15 wrze śnia w Płoń sku i Opi -
no gó rze trwa ły VI Ma zo wiec kie Spo tka nia Me -
diów Lo kal nych. Po wró co no tym sa mym do tej
cie ka wej, a prze rwa nej na kil ka lat, ini cja ty wy.
W spo tka niach wzię li udział re dak to rzy i wy -
daw cy pism wy da wa nych przez sa mo rzą dy lo -
kal ne lub sto wa rzy sze nia, a tak że pi se mek
szkol nych, pa ra fial nych i in nych. Wy kład in au -
gu ra cyj ny za ty tu ło wa ny: „Ję zyk me diów: wzór
czy an tyw zór pol sz czy zny?” wy gło si ła doc. dr
Gra ży na Maj kow ska. Od by wa ły się warsz ta ty
fo to re por ta żu, re da go wa nia tek stów pra so -
wych, za ję cia z pra wa pra so we go. Pro wa dzi li
je m.in. przed sta wi cie le In sty tu tu Dzien ni kar -
stwa Uni wer sy te tu War szaw skie go i Związ ku
Pol skich Ar ty stów Pla sty ków. Dys ku to wa no
o ro li pra sy lo kal nej i sa mo rzą do wej. Zwra ca -
no uwa gę na jej funk cję in for ma cyj ną, edu ka -
cyj ną, spo łecz ną, kul tu ral ną. Pod kre śla no, że
pra sa lo kal na speł nia waż ną ro lę na na szej
ma pie wy daw ni czej. W tym ro ku or ga ni za to rzy
zre zy gno wa li z prak ty ko wa ne go pod czas po -
przed nich spo tkań na gra dza nia naj cie kaw -
szych pe rio dy ków.

T.W.

Zor ga ni zo wa na zo sta ła wy sta wa po szcze gól nych ty tu łów pra sy lo kal nej. Uczest ni kom
spo tkań za pre zen to wa ne też zo sta ły nu me ry „Wie ści Gli no jec ka”.

Ita lia ni sta, te atro log
z Gli no jec ka

Prof. Ce za ry Bro now ski otrzy mu je na gro dę z rąk bur mi strza 
mia sta Pa ler mo we Wło szech

Ma zo wiec kie Spo tka nia Me diów Lo kal nych
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Kon kurs pla stycz ny
„Cu dze chwa li cie, swe go nie zna cie”

Roz strzy gnię ty zo stał gmin ny kon kurs pla stycz ny „Cu dze
chwa li cie swe go nie zna cie”, zor ga ni zo wa ny przez: RE GIO NAL NE
CEN TRUM IN FOR MA CJI EU RO PEJ SKIEJ W PŁOC KU, FUN DA -
CJĘ ROZ WO JU GMI NY GLI NO JECK i MIEJ SKO –GMIN NY OŚRO -
DEK KUL TU RY W GLI NO JEC KU. Re gu la min okre ślał, że na kon kurs
na le ża ło zgło sić ry su nek lub in ną pra cę pla stycz ną nt. na szej małej,
a tak że i tej więk szej oj czy zny.

Ju ry przy zna ło na stę pu ją ce na gro dy w po szcze gól nych ka te go -
riach i gru pach wie ko wych:
Ka te go ria I – przed szko le
I na gro da – Bar tosz Bruź dziń ski, kl. 0, Przed szko le w Gli no jec ku
4 na gro dy rów no rzęd ne – We ro ni ka Be tle wicz, Ju sty na Gon ta rek, We -

ro ni ka Pio trow ska, Mar cin Gon ta rek, wszy scy z kl. 0, Przed szko le
w Gli no jec ku 

3 na gro dy spe cjal ne: – kla sa 0 Szko ła Pod sta wo wa w Ości sło wie, gru -
pa 3-4-lat ków Przed szko le w Gli no jec ku, gru pa 5-lat ków Przed -
szko le w Gli no jec ku

Ka te go ria II – kla sa I – III
I na gro da – Pa tryk Le wan dow ski, kl. I Szko ła Pod sta wo wa w Ości -

sło wie
II na gro da – Mi ko łaj Ja błoń ski, kl. I Szko ła Pod sta wo wa w Ości sło wie
III na gro da – Ilo na Rud nic ka, kl. III Szko ła Pod sta wo wa w Ości sło wie
wy róż nie nia: 

Mi chał Ja błoń ski, Pau li na Kraj czyń ska, Da niel Za łu ska, wszy scy
z kl. I Szko ła Pod sta wo wa w Ości sło wie

Ka te go ria III – kla sa IV – VI
I na gro da – Ewa Cho łuj, kl. IV Świe tli ca So cjo te ra peu tycz na w Gli -

no jec ku
II na gro da – Iza be la Ziół kow ska, kl. V Świe tli ca So cjo te ra peu tycz -

na w Gli no jec ku
II na gro da – Alek san dra Mań kow ska, kl. VI Szko ła Pod sta wo wa

w Gli no jec ku
III na gro da – Ma te usz So bo lew ski, kl. IV Szko ła Pod sta wo wa w Wo li

Młoc kiej
wy róż nie nia: 

Ka ta rzy na Za łęc ka, kl. IV Świe tli ca So cjo te ra peu tycz na w Gli no jec -
ku, Ka ro li na Cho łuj, kl. V Świe tli ca So cjo te ra peu tycz na w Gli no jec -
ku, Mar ta Gon ta rek, kl. V, Wik to ria War dow ska, kl. V, Ka mi la Be -
rent, kl. VI, Zu zan na Ząb czyk, kl. V, Pau li na Sier bi sta, kl. IV, Do mi -
nik Le wan dow ski, kl. V, wszy scy Szko ła Pod sta wo wa w Gli no jec ku

Ka te go ria IV – gim na zjum, szko ły śred nie
I na gro da – Klau dia So bo lew ska, kl. I Gim na zjum w Gli no jec ku
II na gro da – Zo fia Stry jew ska, kl. II, LO w Cie cha no wie
III na gro da – Ka ta rzy na Stry jew ska, kl. II, LO w Cie cha no wie

OR GA NI ZA TO RZY:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku
Patronat – Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck

Pra ce na le ży do star czyć do M -GOK w Gli no jec ku,
ul. Po lna 2c, w ter mi nie do 10 listopada 2009 r. Ogło sze nie
wy ni ków na stą pi 16 li sto pa da 2009 r.

Kon kurs ma cha rak ter otwar ty i mo gą uczest ni czyć w nim wszy scy fo to gra -
fu ją cy bez wzglę du na wiek. 

Kon kurs or ga ni zo wa ny jest z oka zji XVI rocz ni cy nada nia Gli no jec ko wi
praw miej skich.

Ce lem kon kur su jest pro mo wa nie Mia sta Gli no jeck po przez uka za nie go
w spo sób cie ka wy i ory gi nal ny oraz pre zen to wa nie i pro mo cja twór czo ści fo to -
gra ficz nej po świę co nej na sze mu mia stu.

Te ma ty ka zdjęć po win na obej mo wać do wol ne obiek ty znaj du ją ce się
w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych mia sta Gli no jeck lub miej sca cie ka we
pod wzglę dem przy rod ni czo -kra jo bra zo wym. Or ga ni za to rzy kon kur su przy kła -
da ją szcze gól ną uwa gę do uka za nia uro ków na sze go mia sta w spo sób ar ty -
stycz ny, ka dro wa nia oto cze nia zgod nie z za sa da mi kom po zy cji, umie jęt no ści
ob ser wo wa nia rze czy wi sto ści i re je stro wa nia jej w spo sób uka zu ją cy wy obraź -
nię i wraż li wość au to ra.

Przed mio tem kon kur su jest tryp tyk, czy li ze staw 3 fo to gra fii. Pra ce kon kur -
so we na le ży do star czyć w for mie od bi tek na pa pie rze fo to gra ficz nym o roz mia -
rze nie mniej szym niż 15 x 21 cm lub w po sta ci elek tro nicz nej, za pi sa nych
na pły cie CD w for ma cie JPG w roz dziel czo ści mi ni mum 1280 x 960 pik se li.

Wy klu czo ne są wszel kie go ro dza ju fo to mon ta że. Do pusz cza się moż li -
wość drob nych zmian po le ga ją cych na po lep sze niu ja ko ści fo to gra fii. 

Każ dy uczest nik mo że zło żyć do wol ną ilość ze sta wów zdjęć, z któ rych
każ dy trak to wa ny bę dzie, ja ko od dziel na pra ca.

Pra ce zbio ro we nie bę dą przyj mo wa ne.
Każ dy ze staw zdjęć na le ży umie ścić w ko per cie pod pi sa nej go dłem i do -

łą czyć za kle jo ną ko per tę opa trzo ną go dłem za wie ra ją cą we wnątrz da ne au to -
ra: imię i na zwi sko, ad res, e -ma il, nu mer te le fo nu.

Na gro dy za na de sła ne na kon kurs pra ce przy zna ju ry po wo ła ne przez or -
ga ni za to rów. Przy oce nie bę dą bra ne pod uwa gę: wra że nie ar ty stycz ne, ory -
gi nal ne uję cie te ma tu, kre atyw ność, po praw ność tech nicz na wy ko na nej pra cy.

Lau re at kon kur su otrzy ma atrak cyj ną na gro dę głów ną ufun do wa ną przez
bur mi strza Mia sta i Gmi ny Gli no jeck. Prze wi dzia ne są rów nież wy róż nie nia.
Oso by na gro dzo ne zo sta ną po wia do mio ne o przy zna nej im na gro dzie oraz
ter mi nie i miej scu jej wrę cze nia.

Wy sła nie zdjęć do kon kur su jest rów no znacz ne z oświad cze niem, że zdję -
cia są wła sno ścią oso by zgła sza ją cej (przy słu gu je jej do zdjęć ca łość praw au -
tor skich) oraz, że zdję cia nie na ru sza ją praw osób trze cich.

Or ga ni za to rzy za strze ga ją so bie pra wo do bez płat ne go wy ko rzy sty wa nia
prac na de sła nych na kon kurs na wszyst kich po lach eks plo ata cji z po da niem
na zwi ska au to ra.

Pra ce na de sła ne na kon kurs prze cho dzą na wła sność MGOK w Gli no jec ku.
Wszyst kie pra ce zo sta ną za pre zen to wa ne na wy sta wie po kon kur so wej

w MGOK w Gli no jec ku.

Jesz cze pod czas wa -
ka cji, 19 sierp nia,
ucznio wie gli no jec kie go
Gim na zjum im. Mar ka
Ko tań skie go wraz z ab -
sol wen ta mi oraz przy -
szły mi pierw sza ka mi,
łącz nie 41 osób, tra dy -
cyj nie już wy bra li się
do War sza wy, by – w 7
rocz ni cę śmier ci pa tro -
na szko ły – od wie dzić je -
go grób na cmen ta rzu
na Po wąz kach. Wzię li
też udział w mszy w in -
ten cji pa tro na. W miej -
scu spo czyn ku Mar ka
Ko tań skie go oraz w ko -
ście le św. Sta ni sła wa
Kost ki war tę peł nił po -
czet sztan da ro wy Gim -
na zjum. 

Gim na zja li ści z Gli no jec ka
na gro bie Mar ka Ko tań skie go
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Umo wy z Wo je wódz twem
Ma zo wiec kim

dalszy ciąg ze str. 2
1) in sta la cję i wdro że nie, w opar ciu o re zul ta ty pro jek tu MSIP -

-GPW, sys te mu te le in for ma tycz ne go e -Urząd, któ ry bę dzie umoż li wiał
elek tro nicz ny obieg do ku men tów oraz elek tro nicz ną ob słu gę oby wa te -
li, wspo ma gał pro wa dze nie prze wi dzia nych pra wem re je strów i ewi -
den cji w dzie dzi nach, ta kich jak w szcze gól no ści:

a) po dat ki od nie ru cho mo ści i opła ty lo kal ne,
b) nie ru cho mo ści i mie nie gmi ny oraz Skar bu Pań stwa prze ka za ne

w użyt ko wa nie gmi nie,
c) pod mio ty pro wa dzą ce dzia łal ność go spo dar czą,
d) ze zwo le nia na za ję cie pa sa dro go we go,
e) do bra kul tu ry.
2) wdro że nie sys te mu po bie ra nia opłat dro gą elek tro nicz ną.
• Umo wę w spra wie part ner skiej współ pra cy przy re ali za cji

pro jek tu „Przy spie sze nie wzro stu kon ku ren cyj no ści Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go przez bu do wa nie spo łe czeń stwa in for ma cyj -
ne go i go spo dar ki opar tej na wie dzy po przez stwo rze nie zin te -
gro wa nych baz wie dzy o Ma zow szu”

Ce lem pro jek tu jest:
1) pro mo cja go spo dar cza Ma zow sza po przez:
a) utwo rze nie stan dar do wych i zhar mo ni zo wa nych baz da nych, za -

wie ra ją cych in for ma cje o spo so bie za go spo da ro wa nia i prze zna cze nia
te re nu Ma zow sza, a tak że je go wa lo rach go spo dar czych i przy rod ni -
czych, a jed no cze śnie sta no wią cych pod sta wę re gio nal nej in fra struk -
tu ry in for ma cji prze strzen nej zgod nej z wy mo ga mi Dy rek ty -
wy 2007/2/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 14 mar -
ca 2007 ro ku usta na wia ją cej in fra struk tu rę in for ma cji prze strzen nej we
Wspól no cie Eu ro pej skiej – IN SPI RE,

b) opra co wa nie i wdro że nie me cha ni zmów, opar tych na tech no lo -
giach te le in for ma tycz nych, uła twia ją cych jed nost kom sa mo rzą du te ry -
to rial ne go ra cjo nal ne za rzą dza nie prze strze nią geo gra ficz ną wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go, w tym uak tyw nie nie re zerw te re no wych oraz
pro mo cję te re nów przy go to wa nych pod dzia łal ność go spo dar czą oraz
lep sze wy ko rzy sta nie we wnętrz ne go i prze strzen ne go po ten cja łu re -
gio nu, w tym lo ka li za cję no wych in we sty cji;

2) wspar cie pro ce su prze kształ ca nia do stan dar do wej po sta ci elek -
tro nicz nej re je strów pu blicz nych i in nych zbio rów da nych pro wa dzo -
nych przez ad mi ni stra cję pu blicz ną Ma zow sza oraz pod nie sie nia
na wyż szy po ziom ak tu al no ści i wia ry god no ści re je strów pu blicz nych;

3) ak ty wi za cja oby wa te li oraz przed się bior ców w pro ce sach in we -
sty cyj nych zwią za nych z ob ro tem nie ru cho mo ścia mi po przez do stęp
do baz wie dzy o Ma zow szu oraz do sys te mu in for ma tycz ne go wspo -
ma ga ją ce go for mu ło wa nie i udo stęp nia nie ofert nie ru cho mo ści prze -
zna czo nych pod in we sty cje.

Prze wi du je się, że w ra mach po wyż sze go pro jek tu zre ali zo wa ne
zo sta ną za da nia, na rzecz uczest ni czą cych w nim gmin, ma ją ce na ce -
lu w szcze gól no ści:

1) utwo rze nie i uru cho mie nie gmin nych wę złów Ma zo wiec kie go
Sys te mu In for ma cji Prze strzen nej (MSIP);

2) do sto so wa nie do zmie nio nych prze pi sów praw nych oraz wdro -
że nie in for ma tycz nych apli ka cji ce lo wych, prze zna czo nych do pro wa -
dze nia ewi den cji nu me ra cji po rząd ko wej nie ru cho mo ści, miej sco wych
pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go oraz stu diów uwa run ko -
wań i kie run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go gmin, opra co wa -
nych w ra mach pro jek tu MSIP -GPW;

3) prze kształ ce nie do po sta ci cy fro wej:
a) zbio rów da nych do ty czą cych ewi den cji nu me ra cji po rząd ko wej

nie ru cho mo ści,
b) miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go oraz

stu diów uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
gmin;

4) utwo rze nie me ta da nych do ty czą cych prze strzen nych zbio rów
da nych pro wa dzo nych przez gmi ny;

5) uru cho mie nie por ta lu umoż li wia ją ce go za re je stro wa nym użyt -
kow ni kom na:

a) za miesz cza nie in for ma cji na te mat dzia łal no ści go spo dar czej
w po wią za niu z okre ślo ną lo ka li za cją prze strzen ną,

b) wy ko ny wa nie przy po mo cy sche ma tu za py tań ana liz prze strzen -
nych do ty czą cych lo ka li za cji te re nów in we sty cyj nych w opar ciu o da ne
zgro ma dzo ne w MSIP oraz ofer ty wła ści cie li nie ru cho mo ści.

O G Ł O S Z E N I E – Prze targ
Bur mistrz Mia sta i Gmi ny w Gli no jec ku ogła sza nie ogra ni czo ny

prze targ ust ny na sprze daż nie ru cho mo ści grun to wych obej mu ją cych
dział ki o Nr: 778/139 o po wierzch ni 21m2, 778/140 o po wierzch ni 20m2

i 778/142 o po wierzch ni 20m2 / Kw. Nr 28194 /, po ło żo nych w Gli no -
jec ku przy uli cach: Po lnej i Po łu dnio wej, z prze zna cze niem pod za bu -
do wę ga ra ża mi, zgod nie z Miej sco wym Pla nem Za go spo da ro wa nia
Prze strzen ne go mia sta Gli no jeck, wraz z udzia łem we współ wła sno ści
dział ki o Nr: 778/157 o łącz nej po wierzch ni 563m2 sta no wią cej te ren
do ob słu gi ga ra ży.

Ce ny wy wo ław cze przed mio to wych nie ru cho mo ści grun to wych wy -
no szą: 

dla dział ki Nr: 778/139 wraz z udzia łem w 1/16 czę ści dział ki
Nr: 778/157 w wy so ko ści: 1.700,00zł brut to / słow nie: je den ty siąc sie -
dem set zło tych łącz nie z 22% VAT /;

dla dział ki Nr: 778/140 wraz z udzia łem w 1/16 czę ści dział ki
Nr: 778/157 w wy so ko ści: 1.660,00zł brut to / słow nie: je den ty siąc
sześć set sześć dzie siąt zło tych łącz nie z 22% VAT /;

dla dział ki Nr: 778/142 wraz z udzia łem w 1/16 czę ści dział ki Nr:
778/157 w wy so ko ści: 1.660,00zł brut to / słow nie: je den ty siąc sześć -
set sześć dzie siąt zło tych łącz nie z 22% VAT/;

Po wyż szy prze targ od bę dzie się 18 li sto pa da 2009 ro ku
o godz. 11.00 w Urzę dzie Mia sta i Gmi ny Gli no jeck – po kój Nr 13. 

Wa run kiem przy stą pie nia do prze tar gu jest wpła ce nie
w go tów ce wa dium w wy so ko ści: 10% ce ny wy wo ław czej
tj. 170,00zł, 166,00zł, 166,00zł, na ra chu nek Urzę du M. i G. Gli no jeck
Nr 24822900050000032420000001 w Ban ku Spół dziel czym w Gli no -
jec ku, w ter mi nie do dnia 12 li sto pa da 2009 ro ku (włącz nie).

Szcze gó ło wych in for ma cji o prze tar gu moż na uzy skać
w Urzę dzie M. i G. Gli no jeck, uli ca Płoc ka 12 – po kój Nr 19,
tel. 0-23 674 28 03.

Bur mistrz M. i G. Gli no jeck za strze ga so bie pra wo unie waż nie nia
prze tar gu je dy nie z uza sad nio nej przy czy ny.

Gli no jeck dnia 19. 10. 2009 r

O B W I E S Z C Z E N I E
Bur mi strza Mia sta i Gmi ny Gli no jeck

Na pod sta wie art. 21 ust. 4 i ust. 5 usta wy z dnia 28 wrze śnia 1991
ro ku o la sach (Dz. U. z 2005 ro ku Nr 45, poz. 435 z póź niej szy mi zmia -
na mi), uprzej mie in for mu ję, że spo rzą dzo na zo sta ła na zle ce nie Sta ro -
sty Cie cha now skie go do ku men ta cja urzą dze nio wa dla la sów nie sta -
no wią cych wła sno ści Skar bu Pań stwa – po ło żo nych na te re nie gmi ny
Gli no jeck w ni żej po da nych ob rę bach:

Dre glin – Lu sze wo,
Gli no jeck, – Su le rzyż,
No wy Gar warz – Wkra,
Sta ry Gar warz – Wól ka Gar war ska,
Ko wa lew ko -Szyj ki – Za le sie,
Kon dra jec Pań ski – Zyg mun to wo,
Kon dra jec Szla chec ki – Li pi ny,
Dzia ły – Nad le śnic two Cie cha nów
– Ogo no wo,
– Pła ci sze wo,
– Sa dek,
– Strze sze wo – Nad le śnic two Płońsk
Pro jek ty uprosz czo ne go pla nu urzą dza nia la su wy ło żo ne zo sta ły

do pu blicz ne go wglą du na okres 60 dni w sie dzi bie Urzę du Mia sta
i Gmi ny Gli no jeck, pierw sze pię tro, pok. Nr 19 w ter mi nie od dnia 20
paź dzier ni ka 2009 ro ku do dnia 20 grud nia 2009 ro ku. 

W ter mi nie 30 dni od da ty wy ło że nia pro jek tów uprosz czo ne go pla -
nu urzą dze nia la su, za in te re so wa ni wła ści cie le la sów mo gą skła dać
za strze że nia i wnio ski w spra wie pla nu. 

Jed no cze śnie in for mu ję, że uprosz czo ny plan urzą dze nia la su bę -
dzie pod sta wą do na li cze nia po dat ku le śne go.

Za strze że nia, uwa gi i wnio ski do ty czą ce pro jek tów pla nów, wła ści -
cie le la sów win ni skła dać na ad res: Sta ro stwa Po wia to we go w Cie cha -
no wie lub do UMiG Gli no jeck. Zło żo ne w for mie pi sem nej wnio ski zo -
sta ną wg wła ści wo ści prze ka za ne do Sta ro stwa Po wia to we go w Cie -
cha no wie.

Spra wę pro wa dzi: Elż bie ta Przy by łow ska. Nr tel. 023 674 28-03
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Prace modernizacyjne w kotłowni nadal trwają

Spor to wy  suk ces  uczniów 
z pod sta wów ki  w Gli no jec ku

6 paź dzier ni ka w Cie cha no wie na Kru bi nie od by ły się mi strzo stwa
po wia tu cie cha now skie go mło dzie ży szkol nej w bie gach prze ła jo wych.
Przy pięk nej po go dzie star to wa ły set ki uczniów ze szkół pod sta wo -
wych i gim na zjów, w tym kil ku dzie się cio oso bo wa gru pa uczniów ze
szkół z Gli no jec ka i Ości sło wa.

Za wo dy za koń czy ły się ogrom nym suk ce sem uczniów Szko ły Pod -
sta wo wej z Gli no jec ka. Na ro ze gra nych sześć bie gów aż w trzech zwy -
cię ży li re pre zen tan ci tej szko ły. W bie gu na 1000 me trów chłop ców
rocz ni ka 1997 (VI kla sy) 1 miej sce za jął Ma te usz Ró żań ski z kl. VI a.
W bie gu na 600 me trów dziew cząt rocz ni ka 1999 (IV kla sy) 1 miej sce
zdo by ła Alek san dra Dud ka z kl. IV c. W bie gu na 600 me trów chłop -
ców rocz ni ka 1999 (IV kla sy) 1 miej sce za jął Ad rian Pniew ski z kl. IV d.
W bie gu na 1000 me trów chłop ców rocz ni ka 1998 (V kla sy) 2 miej sce
zdo był Kac per Ząb czyk z kl. V a. Ja ko ca łość re pre zen ta cja Szko ły
Pod sta wo wej z Gli no jec ka zdo by ła bez a pe la cyj nie I miej sce. W za wo -
dach ich opie ku na mi by li na uczy cie le wf Ka mil Bo niew ski i Agniesz ka
Pod lec ka. Gra tu lu je my na szym uczniom i ich na uczy cie lom. 

W za wo dach tych 1 miej sce w bie gu na 1000 me trów zdo by ła też
Mag da le na Pie choc ka z kl. I a (spor to wej) gli no jec kie go Gim na zjum,
na to miast 2 miej sce w bie gu na 800 me trów za ję ła Klau dia Dłu go -
szew ska z kla sy VI Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych w Ości sło wie.

Naj lep si ucznio wie z każ de go z rozegranych bie gów po ja dą na za -
wo dy re jo no we.  

21 października w przełajowych biegach sztafetowych również dwa
pierwsze miejsca zdobyła Szkoła Podstawowa w Glinojecku.

T. W.

„Krysz tał” Gli no jeck
w czo łów ce IV li gi

Bar dzo do brze spi su ją się w tym se zo nie w roz gryw kach IV li gi pił -
ka rze „Krysz ta łu” Gli no jeck.

Po 13 ko lej kach na sza dru ży na zaj mo wa ła w ta be li 5 miej sce z 25
zdo by ty mi punk ta mi, tra cąc za le d wie 3 punk ty do liderów: MKS
Przasnysz i Ursus W-wa. Uzy ska ła też bar dzo ko rzyst ny sto su nek bra -
mek: 32:18.

„Krysz tał” od niósł kil ka spek ta ku lar nych zwy cięstw. W pierw szej
ko lej ce wy grał 5:2 z Hu ra ga nem Wo ło min i po tym me czu był li de rem.
In ne wy so kie zwy cię stwa to 5:2 z Hut ni kiem War sza wa i 5:1 z Przy -
szło ścią Wło chy (oby dwa uzy ska ne na wy jaz dach). Do suk ce sów na -
le ży też za li czyć wy gra ną u sie bie z MKS Cie cha nów 2:1. Do brze spi -
sa li się też na si za wod ni cy w wy jaz do wych spo tka niach z li de ru ją cy mi
dru ży na mi, prze gry wa jąc po wy rów na nej wal ce za le d wie jed ną bram -
ką: 1:2 z MKS Prza snysz i 0: 1 z Tę czą Płońsk.

W ro ze gra nych 13-tu spo tka niach „Krysz ta łu” bram ki zdo by li: Rem -
bow ski – 11, Ko pec ki – 7, Lu ba siń ski – 6, Kop cin ski – 3, Iwa now -
ski – 2, Że brow ski, Gaw ry szew ski i Ja ku bow ski – po 1. 

Ko tłow nia go to wa – jest cie pło
Trwa ją pra ce przy mo der ni za cji ko tłow ni osie dlo wej w Gli no jec ku.

Po le ga ją one na wy mia nie ca łej in sta la cji tech no lo gicz nej i elek trycz -
nej oraz za in sta lo wa niu no wej apa ra tu ry kon tro l no -po mia ro wej. Głów -
nym wy ko naw cą jest fir ma Sie mens z War sza wy.

22 października z mo der ni zo wa nej ko tłow ni po pły nę ło cie pło
do miesz kań i gli no jec kich in sty tu cji. Na to miast po zo sta łe pra ce mo -
der ni za cyj ne po trwa ją do koń ca ro ku. Szko dy ło wiec kie

(in for ma cja dla rol ni ków)
W przy pad kach wy rzą dzo nych przez zwie rzy nę łow ną szkód

na użyt kach rol nych (grun ty or ne, łą ki, pa stwi ska) rol ni cy mo gą ubie -
gać się o od szko do wa nia. Są one wy pła ca ne przez ko ła ło wiec kie.
Oce ny wy rzą dzo nych szkód do ko nu je straż nik ło wiec ki kon kret ne go
ko ła.

Na te re nie gmi ny Gli no jeck użyt ki rol ne dzier ża wio ne są przez 7 kół
ło wiec kich. Po da je my ich ad re sy i na zwi ska straż ni ków ło wiec kich.

– Ko ło Ło wiec kie „Łoś” (ob wód 132), 06-400 Cie cha nów, ul. Ba ta -
lio nów Chłop skich 25/7, straż nik Ma rek Sad kow ski (koło ope ru je w re -
jo nie: Su le rzyż),

– Ko ło Ło wiec kie „Da niel” (ob wód 160), 05-091 Ząb ki k. War sza wy,
ul. Ba to re go 28/2, straż nik Ro man Bu kal ski (ope ru je w re jo nie: Wól ka,
Za le sie),

– Ko ło Ło wiec kie „Ty grys” (ob wód 147), 05-420 Jó ze fów, ul. Go -
deb skie go 63, straż nik Mar cin Kra jew ski (ope ru je w re jo nie: Ru mo ka),

– Ko ło Ło wiec kie „Je dyn ka”, straż nik Je rzy Gra czyk, Sta re Gra le -
wo, 09-166 Gra le wo (ope ru je w re jo nie: Ma lu żyn, Sa dek),

– Woj sko we Ko ło Ło wiec kie „Uro czy sko” (ob wód 133), 02-304
War sza wa, al. Je ro zo lim skie 131/61, straż nik Ja nusz Bień (ope ru je
w re jo nie: Że leź nia, Dukt),

– Woj sko we Ko ło Ło wiec kie (ob wód 134), 05-300 Mińsk Ma zo -
wiec ki, ul. Pił sud skie go 33 E m 14, straż nik Ka zi mierz Kub czyk,
tel. 606 256 022 (ope ru je w re jo nie: Zyg mun to wo, Dre glin), 

– Ko ło Ło wiec kie przy Mi ni ster stwie Rol nic twa i Roz wo ju Wsi,
tel. 161, 07-763 War sza wa, ul. Ni cej ska 1/223, straż nik Edward Lip ski
(tel. 694 746 133) (ope ru je w re jo nie: Kon dra jec, część Gar wa rza Sta -
re go).
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Za wo dy spor to wo -po żar ni cze OSP

Ćwi cze nia stra żac kie
„Srebr na Ły żecz ka 2009”
18 wrze śnia w obiek tach za kła du BSO Pol ska S.A. w Zyg mun to -

wie, gm. Gli no jeck (czy li Cu krow ni w Gli no jec ku – przyp. red.) od by ły
się ćwi cze nia zgry wa ją ce sił i środ ków Ma zo wiec kiej Bry ga dy Od wo -
do wej oraz sił wła snych po wia tu cie cha now skie go.

(Ma zo wiec ka Bry ga da Od wo do wa – to si ły wy zna czo ne przez Ma -
zo wiec kie go Ko men dan ta Wo je wódz kie go Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej, spo śród ko mend po wia to wych PSP, a prze zna czo ne do li kwi da cji
róż ne go ro dza ju za gro żeń – przyp. red.)

Ce lem ćwi czeń by ło roz po zna nie ope ra cyj ne obiek tów Cu krow ni
w Gli no jec ku, do sko na le nie współ pra cy ze służ ba mi ra tow ni czy mi
i współ dzia ła ją cy mi, w tym or ga na mi sa mo rzą du te ry to rial ne go,
a w szcze gól no ści z Po wia to wym Ze spo łem Re ago wa nia Kry zy so we -
go. Po nad to pod czas ćwi czeń spraw dzo no prak tycz nie or ga ni za cje
struk tur do wo dze nia i sys te mów łącz no ści, sku tecz ność pro ce dur ra -
tow ni czych oraz ewa ku acyj nych przy pro wa dze niu ak cji ra tow ni czej
przed przy by ciem za stę pów Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, a tak że po -
ziom wy szko le nia ra tow ni ków i rze czy wi stą go to wość ope ra cyj -
no – tech nicz ną sił i środ ków wcho dzą cych w skład Ma zo wiec kiej Bry -
ga dy Od wo do wej. 

W ćwi cze niach uczest ni czył sta ro sta cie cha now ski – prze wod ni -
czą cy Po wia to we go Ze spo łu Re ago wa nia Kry zy so we go oraz przed -
sta wi cie le: Wo je wódz kie go In spek to ra Ochro ny Śro do wi ska, Po wia to -
wej Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej, Po li cji, Szpi tal ne go Od dzia łu

20 wrze śnia na sta dio nie spor to -
wym w Gli no jec ku od by ły się Gmin -
ne Za wo dy Spor to wo -Po żar ni cze
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych.

By ły one spraw dzia nem wy -
szko le nia człon ków OSP oraz po -
ka zem stra żac kiej spraw no ści, go -
to wo ści nie sie nia po mo cy w każ dej
sy tu acji gdy za gro żo ne jest ludz kie
ży cie i mie nie. W zma ga niach
udział wzię ło sie dem dru żyn OSP. 

Jak przy sta ło na go spo da rzy,
OSP Gli no jeck wy sta wi ła aż trzy

dru ży ny (mę ską, ko bie cą i mło -
dzie żo wą dziew czę cą), dwie dru -
ży ny re pre zen to wa ły jed nost kę
OSP Ma lu żyn (mę ska i ko bie ca),
po jed nej dru ży nie wy sta wi ły OSP
Ości sło wo i OSP Szyj ki.

Za wo dy ro ze gra ne zo sta ły
w dwóch kon ku ren cjach: szta fe ta
po żar ni cza 7 x 50 m z prze szko -
da mi i tzw. bo jów ki czy li roz cią -
gnię cia li nii ga śni czej za koń czo nej
na tar ciem stru mie niem wo dy oraz
strą ce niem pa choł ków i ob ró ce -

niem tar czy.
Ry wa li za cję od szta fe ty roz po -

czę ła Mło dzie żo wa Dru ży na Po -
żar ni cza z Gli no jec ka  - uzy sku jąc
wy nik 99,50 pkt.

Naj lep szy czas w ćwi cze niu
bo jo wym uzy ska ła dru ży na ko bie -
ca z OSP Gli no jeck (55,18 pkt.) po -
ko nu jąc swo ich dru hów z Gli no jec -
ka o 1, 96 pkt.

Kla sy fi ka cja ge ne ral na za wo -
dów przed sta wia ła się na stę pu ją co:

W gru pie „A” (męż czyź -
ni): I miej sce - OSP Gli no -
jeck, II miej sce - OSP Ma lu -
żyn, III miej sce - OSP Ości sło -
wo, IV miej sce - OSP Szyj ki.

W gru pie „C” (ko bie ty): I miej -
sce - OSP Gli no jeck, II miej sce -
OSP Ma lu żyn.

Rów nież I miej sce za ję ła Mło -
dzie żo wa Dru ży na Po żar ni cza
z OSP Gli no jeck. Pu cha ry i na gro -
dy wrę czy li pre zes Za rzą du Miej -
sko -Gmin ne go ZOSP RP w Gli no -
jec ku, Wal de mar Go dlew ski oraz
Ko men dant Gmin ny OSP Ta de usz
Ko wal ski.

Nie zwy cię stwo, ale emo cje
i spor to wa at mos fe ra, któ ra to wa -
rzy szy ła za wo dom, by ły naj waż -
niej sze. L. N.

Ra tun ko we go, służ by we wnętrz ne Cu krow ni.
Po nad to na ćwi cze niach obec ni by li przed sta wi cie le sa mo rzą dów,

z go spo da rzem te re nu bur mi strzem Mia sta i Gmi ny Gli no jeck, Wal de -
ma rem Go dlew skim oraz przed sta wi cie le In spek cji Trans por tu Dro go -
we go i Woj sko wej Ko men dy Uzu peł nień.

Ćwi cze nia obej mo wa ły dwa „epi zo dy”, z któ rych je den za kła dał wy -
stą pie nie po ża ru w bu dyn ku ma ga zy nu wy słod ków w Cu krow ni, na to -
miast dru gi do ty czył roz sz czel nie nia się zbior ni ka z kwa sem siar ko -
wym i je go wy cie kiem.

W pierw szym eta pie ćwi czeń uczest ni czy ło 15 jed no stek stra ży po -
żar nej, któ rych za da niem by ło udzie le nie po mo cy oso bom po szko do -
wa nym i zli kwi do wa nie po ża ru ma ga zy nu wy słod ków. W dru gim eta pie
ćwi czeń 3 spe cja li stycz ne za stę py ra tow nic twa che micz ne go mia ły
za za da nie udzie le nie po mo cy oso bie po szko do wa nej oraz zli kwi do wa -
ne wy cie ku i zneu tra li zo wa nie kwa su, któ ry wy do stał się ze zbior ni ka. 

Pod wzglę dem me ry to rycz nym ćwi cze nia oce niał ze spól in spek -
cyj ny po wo ła ny przez Ma zo wiec kie go Ko men dan ta Wo je wódz kie go
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w War sza wie, na to miast na po szcze gól -
nych od cin kach pro wa dzo nych dzia łań ra tow ni czych wy ko ny wa ne
czyn no ści oce nia ne by ły przez Ko men dan tów Po wia to wych PSP
z Mła wy, Płoń ska i Żu ro mi na. 

Pod su mo wa nia ćwi czeń do ko na li sta ro sta cie cha now ski Sła wo mir
Mo raw ski oraz ko men dant po wia to wy PSP w Cie cha no wie, st. bryg.
Ar ka diusz Mu szyń ski. Za zor ga ni zo wa nie i udział w ćwi cze niach po -
dzię ko wał Czło nek Za rzą du BSO Pol ska S.A. w Gli no jec ku -Zyg mun to -
wie Wi told Za ręb ski. 

Rzecz nik pra so wy Ko men dan ta Po wia to we go PSP w Cie cha no wie
bryg. Le szek Ko wal ski


