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Mieszkaƒcy Glinojecka tradycyjnie ju˝ Nowy Rok 2010 powitali
przed ratuszem.                                                      Czytaj na str. 2

Jak co roku Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy zagra∏a rów-
nie˝ w Glinojecku. Prowadzono zbiórk´ pieni´dzy do puszek, orga-
nizowano aukcje, loterie fantowe i inne imprezy. Zbierano pieniàdze
na leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi.

Czytaj na str. 7

Sesja bud˝etowa
Podczas XXX Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku, w dniu 22 grud-

nia 2009 r., radni uchwalili bud˝et Miasta i Gminy na 2010 r. Plan do-
chodów gminy ustalono na 58 358 893 z∏, plan wydatków na 55 861
934 z∏. Uwzgl´dniono Êrodki unijne przyznane na inwestycje kanali-
zacyjne. Najwi´ksze nak∏ady przewidziano na gospodark´ Êciekowà
i ochron´ wód – 30 474 736 z∏.

Czytaj na str. 2 i 4

Inwestycje w 2009 r.
W 2009 r. w MieÊcie i Gminie Glinojeck prowadzonych by∏o wie-

le inwestycji: drogowych, kanalizacyjnych i innych, w tym m.in. mo-
dernizacja kot∏owni osiedlowej i budowa boisk sportowych w ramach
programu „Orlik 2012” w samym Glinojecku.

Czytaj na str. 3

Bale, obchody...
W ostatnich dwóch miesiàcach w Glinojecku odbywa∏y si´ bale,

obchodzono 50-lecie par ma∏˝eƒskich, urzàdzono Studniówk´. Naj-
pi´kniejszy chyba by∏ bal choinkowy w Szkole Podstawowej (na
zdj´ciu poni˝ej i na str.12).

Pieniàdze unijne
na oÊwiat´

Zarzàd Województwa Mazowieckiego zatwierdzi∏ list´ rankingo-
wà wniosków w ramach Dzia∏ania 9.1 „Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych i zapewnienie wysokiej jakoÊci us∏ug edukacyjnych Êwiad-
czonych w systemie oÊwiaty”.

Gmina Glinojeck z∏o˝y∏a dwa projekty: „Wykszta∏cenie to lepsza
przysz∏oÊç” oraz „Stawiamy na wykszta∏cenie” Obydwa wnioski zo-
sta∏y ocenione najwy˝ej spoÊród wszystkich z∏o˝onych w Wojewódz-
twie Mazowieckim. WartoÊç dofinansowania wynosi 1.285.646 z∏.

Czytaj na str. 4
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Ró˝nica mi´dzy dochodami
a wydatkami stanowi nadwy˝k´ bu-
d˝etu w wysokoÊci 2 496 959 z∏.
Kwota ta przeznaczona zostanie na
planowanà sp∏at´ kredytów w wyso-
koÊci 600 000 z∏ oraz planowanà
sp∏at´ po˝yczek w wysokoÊci 1 896
959 z∏.

Najwi´ksze nak∏ady przewidzia-
no na gospodark´ Êciekowà i ochro-
n´ wód – 30 474 736 z∏. Na oÊwia-
t´ i wychowanie przeznaczono

8 910 548 z∏, w tym najwi´cej na
szko∏y podstawowe – 4 548 952 z∏,
a na gimnazja – 2 030 966 z∏. Na
inwestycje drogowe zaplanowano
wydaç 5 580 364 z∏, w tym 5 200
364 z∏ na publiczne drogi gminne
i 380 000 z∏ na publiczne drogi po-
wiatowe. Na pomoc spo∏ecznà prze-
znaczono 4 591 068 z∏.

Na wst´pie obrad burmistrz Wal-
demar Godlewski poinformowa∏

o planowanych najwa˝niejszych in-
westycjach w mieÊcie i gminie
w 2010 r. JeÊli chodzi o inwestycje
drogowe b´dà to: droga w Malu˝y-
nie, droga w OÊcis∏owie-Kolonii, dro-
ga Wkra – Garwarz Nowy (z∏o˝ono
wniosek o dofinansowanie z Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych Wo-
jewództwa Mazowieckiego), ul. Zie-
lona Âcie˝ka w Glinojecku (kontynu-
acja). We wspó∏pracy ze Starostwem
przebudowany zostanie odcinek ul.
Wojska Polskiego oraz odbudowany
odcinek chodnika na ul. Fabrycznej
w Glinojecku, od ul. P∏ockiej do ul.

Polnej. Kontynuowana b´dzie budo-
wa kanalizacji w gminie – przezna-
czonych zostanie na to 17 mln z∏.
Nastàpiç ma dofinansowanie tej in-
westycji w 52 % przez Starostwo.

W dalszej cz´sci obrad radni
podj´li uchwa∏´ w sprawie przyj´cia
planu gospodarki odpadami dla Mia-
sta i Gminy Glinojeck na lata 2008-
-2011 z uwzgl´dnieniem lat 2012-
-2015 wraz z programem usuwania
azbestu i wyrobów zawierajàcych
azbest z terenu Miasta i Gminy.

dokoƒczenie na str 4.

Sesja bud˝etowa

Nowy Rok przed ratuszem

Mieszkaƒcy Glinojecka
tradycyjnie ju˝ Nowy Rok
2010  powitali przed ratu-
szem. Pierwsi chcàcy uczciç
w ten sposób t´ wyjàtkowà
chwil´ pojawili si´ na placyku
ju˝ o 23.30. Serdeczne ˝y-
czenia noworoczne z∏o˝y∏
wszystkim burmistrz Walde-
mar Godlewski. Gdy wybi∏a
pó∏noc wznoszono toasty
szampanem. Odby∏ si´ pokaz
ogni sztucznych. By∏ pokaz
choreograficzny. Potem do
1.00 w nocy bawiono si´ przy
muzyce. W ca∏ej uroczystoÊci
uczestniczy∏o ok. 300 osób.     

Fot. Cezary Rzemieniewski

Podczas XXX Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku, 22 grud-
nia 2009 r., radni uchwalili bud˝et Miasta i Gminy na 2010 r.

Plan dochodów gminy na 2010 r. ustalono na 58 358
893 z∏, plan wydatków na 55 861 934 z∏. Uwzgl´dniono tu
Êrodki unijne przyznane na inwestycje kanalizacyjne
w gminie.

„„WWiieeÊÊccii  GGlliinnoojjeecckkaa””  - pismo samorzàdowe.
WWyyddaawwccaa::  UUrrzzààdd  MMiiaassttaa  ii GGmmiinnyy  GGlliinnoojjeecckk

Redaguje Tadeusz Woicki
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tel. 023 674 0017,  023 674 0004
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Przypominamy inwestycje, jakie w MieÊcie i Gminie Gli-
nojeck prowadzone by∏y w 2009 r.

Drogi
•  Wbudowanie kruszywa na drodze gminnej w miejscowoÊci Kon-

drajec Szlachecki – d∏ugoÊç drogi 0,9 km, wartoÊç prac
28 615 z∏

•  Przebudowa drogi gminnej (nawierzchnia bitumiczna)
w miejscowoÊci Ogonowo – 0,52 km, wartoÊç 69 466
z∏. Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Wo-
jewództwa Mazowieckiego – 30 000 z∏

•  Przebudowa dróg gminnych w miejscowoÊciach:
- Luszewo – Faustynowo – 2,84 km,
- Kondrajec Paƒski – Krajkowo – 0,84 km,
- Strzeszewo – P∏aciszewo – 4,09 km.

WartoÊç prac na wymienionych trzech odcinkach 
- 1 194 475 z∏
•  W trakcie jest przebudowa (kraw´˝niki) ul. Zielona

Âcie˝ka w Glinojecku
•  W trakcie jest przebudowa ul. Nowotki: ∏àcznik mi´dzy

ul. Zielona Âcie˝ka a ul. Broniewskiego.
WartoÊç tych prac – 17 664 z∏.
¸àcznie wykonano prace drogowe na odcinkach o d∏ugoÊci

ok. 9 km, w tym na d∏ugoÊci ok. 8 km u∏o˝ono nawierzchni´ asfal-
towà. WartoÊç prac – ok. 1, 3 mln z∏.

Kanalizacja sanitarna

Prace prowadzone by∏y w miejscowoÊciach: Nowy Garwarz,
Zalesie, Wólka Garwarska.
•  Rurociàgi podciÊnieniowe – 11 198 mb. 

– wartoÊç prac 2 077 151 z∏.
•  Rurociàgi t∏oczne – 3 673 mb. – wartoÊç 791 762 z∏
•  Studzienki zbiorczo-zaworowe – 98 sztuk – wartoÊç 964 587 z∏
•  Monitoring kanalizacji – wartoÊç 517 948 z∏
•  Pompownia pró˝niowo-t∏oczna – wartoÊç 1 057 312 z∏
•  Odtworzenie nawierzchni – wartoÊç 80 238 z∏.
¸àczna wartoÊç prac – 5 429 000 z∏.

Inne obiekty

•  Modernizacja kot∏owni osiedlowej – wartoÊç prac ok. 3 mln z∏
•  Boiska w ramach programu „Orlik 2012” – wartoÊç 1 173 030 z∏
•  Remont stra˝nicy OSP w Malu˝ynie 

– wartoÊç 213 753 z∏

•  Instalacja ciep∏ej wody w Szkole Podstawowej 
w Glinojecku – wartoÊç 22 800 z∏.

¸àcznie na inwestycje w 2009 r. wydatkowano ok.
6 mln z∏, tj. ok. 23 % bud˝etu Miasta i Gminy Glinojeck.
Natomiast na 2010 rok zaplanowano przeznaczyç na
inwestycje ok. 23,5 mln z∏, tj a˝ 52 % bud˝etu Miasta
i Gminy Glinojeck.

Inwestycje w MieÊcie i Gminie
Glinojeck w 2009 r.

Prace kanalizacyjne wykonywano w miejscowoÊciach: 
Nowy Garwarz, Zalesie, Wólka Garwarska

Przebudowa drogi gminnej na trasie Luszewo - Faustynowo

Zmodernizowana kot∏ownia osiedlowa
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29 grudnia 2009 r. Zarzàd
Województwa Mazowieckiego
zatwierdzi∏ list´ rankingowà
wniosków w ramach Dzia∏ania
9.1 „Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych i zapewnienie wyso-
kiej jakoÊci us∏ug edukacyjnych
Êwiadczonych w systemie oÊwia-
ty, Poddzia∏anie 9.1.2 „Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym
dost´pie do edukacji oraz
zmniejszenie ró˝nic w jakoÊci
us∏ug edukacyjnych” Programu
Operacyjnego Kapita∏ Ludzki.

Gmina Glinojeck z∏o˝y∏a dwa
projekty: „Wykszta∏cenie to lepsza
przysz∏oÊç” oraz „Stawiamy na
wykszta∏cenie” Obydwa wnioski
zosta∏y ocenione najwy˝ej spo-
Êród wszystkich z∏o˝onych w Wo-
jewództwie Mazowieckim i otrzy-
ma∏y pozycj´ 1 i 2 na liÊcie rankin-
gowej. WartoÊç dofinansowania
wynosi 1.285.646 z∏.

W obydwu projektach
uczestniczyç b´dzie grupa m∏o-
dzie˝y z 5 szkó∏ znajdujàcych
si´ na terenie Gminy Glinojeck:
Szko∏y Podstawowej w Woli
M∏ockiej, Szko∏y Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Glino-
jecku, Zespo∏u Szkó∏ Ogólno-
kszta∏càcych w OÊcis∏owie,
Gimnazjum nr 1 im. M. Kotaƒ-

skiego w Glinojecku, Liceum
Ogólnokszta∏càcego im. W∏.
Stanis∏awa Reymonta w Glino-
jecku. 

Wsparcie udzielane b´dzie
uczniom napotykajàcym trudno-
Êci w nauce, z zaleg∏oÊciami
edukacyjnymi - w formie zaj´ç
wyrównawczych oraz uczniom
zdolnym, zainteresowanym po-
g∏´bianiem swojej wiedzy i roz-
wojem zainteresowaƒ - w formie
zaj´ç rozwijajàcych z przedmio-
tów matematyczno–przyrodni-
czych, zaj´ç komputerowych,
a tak˝e j´zyków obcych.
Uczniowie b´dà mogli tak˝e
uczestniczyç w warsztatach
psychologicznych oraz w warsz-
tatach poradnictwa edukacyj-
no–zawodowego. Przewidziano
równie˝ doposa˝enie szkó∏
w zestawy komputerowe wraz
z rzutnikiem multimedialnym
oraz tablice interaktywne.

Realizacja pierwszego pro-
jektu „Wykszta∏cenie to lepsza
przysz∏oÊç” rozpoczyna si´ od 1
lutego i potrwa do koƒca roku.
Drugi projekt rozpocznie si´
w paêdzierniku br.

¸àcznie w obydwu projek-
tach uczestniczyç b´dzie 1070
uczniów.

Przemys∏aw Iwaƒski

Wysoka ocena wniosków z∏o˝onych 

przez Gmin´ Glinojeck

Pieniàdze unijne
na zaj´cia

pozalekcyjne

Równie˝ uczniowie z Zespo∏u Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych w OÊcis∏owie  
(na zdj´ciu) uczestniczyç b´dà w omawianych projektach

dokoƒczenie ze str 2.

Uchwalili przyj´cie do realizacji
projektu pn. „Klucz do przysz∏oÊci”
dofinansowanego ze Êrodków Eu-
ropejskiego Funduszu Spo∏eczne-
go w ramach Programu Operacyj-
nego Kapita∏ Ludzki (pisaliÊmy
o tym w „WieÊciach Glinojecka” z li-
stopada-grudnia 2009 r., dziÊ przy-
pominamy w osobnej informacji).

Podj´ta zosta∏a uchwa∏a
w sprawie okreÊlenia wysokoÊci
stawek podatku od nieruchomoÊci
na 2010 r. (treÊç uchwa∏y podajemy
osobno).

Uchwalono dofinansowanie (w
kwocie 300 tys. z∏) przebudowy
drogi powiatowej Glinojeck – ˚e-
leênia – Krusz w ciàgu ul. Wojska
Polskiego oraz dofinansowanie (w

kwocie 80 tys. z∏) odbudowy na-
wierzchni chodnika ul. Fabrycznej
w Glinojecku w ciàgu drogi powia-
towej Polesie – Luszewo – Glino-
jeck.

Podj´to uchwa∏´ w sprawie
okreÊlenia trybu post´powania
o udzieleniu dotacji dla podmiotów
nie zaliczanych do sektora finan-
sów publicznych i nie dzia∏ajàcych
w celu osiàgni´cia zysku, sposobu
jej rozliczenia oraz kontroli wyko-
nywania zadania.

Przyj´to plan pracy Komisji
Rewizyjnej.

Uchwalono zmian´ uchwa∏y
z 1 grudnia 2009 r. w sprawie
okreÊlenia wysokoÊci stawek po-
datku od Êrodków transportowych
oraz zwolnieƒ od tego podatku.

T.W.

Sesja bud˝etowa

„KLUCZ DO PRZYSZ¸OÂCI”
Gmina Glinojeck z∏o˝y∏a wniosek o dofinansowanie dzia∏aƒ

w ramach tego projektu. Wniosek zosta∏ pozytywnie oceniony. Na
jego realizacj´ Gmina Glinojeck otrzyma∏a fundusze w wysokoÊci
49 697 z∏. Projekt Gminy Glinojeck skierowany jest do 30-osobo-
wej grupy mieszkaƒców miasta i Gminy, majàcych powy˝ej 45 roku
˝ycia i posiadajàcych najni˝sze wykszta∏cenie. Przewidziano 1 gru-
p´ zaj´ç z j´zyka angielskiego w wymiarze 90 godzin i 2 grupy za-
j´ç komputerowych w wymiarze 90 godzin.
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∏owany „Ma∏y Pastuszek i Wielki
Rozbójnik”. Wykonawcy wystà-
pili w specjalnie przygotowa-
nych strojach, Êpiewali kol´dy.

Pi´knà scenografi´ przygoto-
wa∏a opiekunka Barbara Miodu-
szewska. Na zakoƒczenie
uczestnicy otrzymali paczki

Êwiàteczne ze s∏odyczami
i owocami ufundowane przez
samorzàd Miasta i Gminy.

Dzieci i m∏odzie˝ uczestni-
czàce w zaj´ciach w Êwietlicy
socjoterapeutycznej przygoto-
wa∏y spektakl jase∏kowy zatytu-

Wieczór kol´d
i pastora∏ek

18 grudnia, przed samymi Âwi´tami
Bo˝ego Narodzenia, w sali widowiskowej
Miejsko-Gminnego OÊrodka Kultury roz-
brzmiewa∏y kol´dy i pastora∏ki. W Êwià-
teczny klimat wprowadzi∏y nas dzieci
i m∏odzie˝ dzia∏ajàce pod kierownictwem
Magdaleny Witkowskiej. Aran˝acje utwo-
rów przygotowa∏ Andrzej Pawlak. Pi´knà,
zimowo-Êwiàtecznà scenografi´ zapro-
jektowa∏a i wykona∏a Gabriela Boniewska.
Realizatorem dêwi´ku i oÊwietlenia by∏
Piotrek Bielski.

Ju˝ po oddaniu do druku poprzedniego 
numeru „WieÊci Glinojecka”, przed samymi Êwi´tami

Bo˝ego Narodzenia, odby∏y si´ dwie bardzo 
sympatyczne imprezy zorganizowane 

przez dzieci i m∏odzie˝.

Jase∏ka w Êwietlicy
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Z zawodu rolnik, mieszka
w Glinojecku, ma 16-hektarowe
gospodarstwo rolne.

- O ile wiem, nie ma wÊród

radnych Miasta i Gminy Glino-

jeck formalnej opozycji. Czy

sà cz∏onkowie PO, PiS lub in-

nych partii bàdê ugrupowaƒ

politycznych?

- MyÊl´, ˝e ka˝dy radny sym-
patyzuje z jakàÊ partià politycz-
nà, jednak nie ma to odzwiercie-
dlenia podczas sesji Rady Miej-
skiej lub posiedzeƒ komisji Ra-
dy. Radni koncentrujà si´ wy-
∏àcznie na kwestiach meryto-
rycznych. Nie ma u nas klubów
radnych.

- Jakie widzi pan najwa˝-

niejsze zadania przed samo-

rzàdem Miasta i Gminy Glino-

jeck w 2010 r.?

pod kierunkiem Burmistrza.
- Uczestniczy pan w pra-

cach jednej z komisji proble-

mowych Rady Miejskiej...

- Bior´ udzia∏ w pracach 3-
-osobowej Komisji Porzàdku,
Bezpieczeƒstwa i Ochrony
Przeciwpo˝arowej. Rada Miej-
ska nie zleci∏a nam wprawdzie
do tej pory oceny sytuacji w wy-
mienionych dziedzinach, ale
mamy w∏asny poglàd. Pozytyw-
nie mo˝na oceniç sytuacj´
w Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej,
m.in. pozyskanie w tej kadencji
trzech wozów stra˝ackich (dla
OSP w Glinojecku, w OÊcis∏owie
i w Szyjkach) oraz wyremonto-
wanie stra˝nicy OSP w Malu˝y-
nie. Natomiast jeÊli chodzi
o stan porzàdku i bezpieczeƒ-
stwa publicznego, jest tu - zda-
niem niektórych mieszkaƒców -
jeszcze sporo do zrobienia.

- Jako przewodniczàcy Ra-

dy Miejskiej Glinojecka ma pan

cotygodniowe dy˝ury w siedzi-

bie Urz´du Miasta i Gminy. Z

jakimi sprawami przychodzà

do pana interesanci?

- Interesantów nie jest wielu,
sà to przede wszystkim miesz-
kaƒcy samego Glinojecka, mniej
ludzi z innych miejscowoÊci
w gminie. Poruszajà takie spra-

- Nie chcia∏bym wnikaç
w sprawy gospodarcze, te le-
˝à w gestii Burmistrza. Ale nie
mog´ nie zauwa˝yç, ˝e naj-
wa˝niejszym zadaniem bie˝à-
cego roku b´dà inwestycje ka-
nalizacyjne.

- A co nale˝y uznaç za naj-

wi´kszy sukces w minionych

3 latach, tj. podczas bie˝àcej

kadencji Rady Miejskiej?

- Przede wszystkim w∏a-
Ênie budowa kanalizacji, która

ruszy∏a szerokim frontem
w 2008 r. Do koƒca 2013 r.
wszystkie miejscowoÊci w na-
szej gminie majà byç skanalizo-
wane. ZainwestowaliÊmy w to
zadanie ju˝ ok. 10 mln z∏. Na-
szym sukcesem jest te˝ wybu-
dowanie lub modernizacja wielu
kilometrów dróg. Inne wa˝ne
rzeczy to np. wybudowanie hali
sportowej przy szko∏ach w OÊci-
s∏owie i boiska wielofunkcyjnego
przy szkole podstawowej
i przedszkolu w Glinojecku. Za
ogromny sukces nale˝y uznaç
pozytywne rozpatrzenie wnio-
sku o dofinansowanie ok. 52
mln z∏ z Unii Europejskiej – na
inwestycje kanalizacyjne. Jest
to efekt perfekcyjnego przygoto-
wania wniosków przez pracow-
ników Urz´du Miasta i Gminy

Mówià radni wy, jak np. stan nawierzchni ulic
w mieÊcie czy brak ciep∏ej wody
w blokach administrowanych
przez TBS. Zg∏aszajà te˝ np.
wnioski o u∏o˝enie tzw. progów
spowalniajàcych na jezdniach
niektórych ulic (musz´ powie-
dzieç, ˝e osobiÊcie nie jestem
zwolennikiem takiego rozwiàza-
nia). Wielu mieszkaƒców miasta
i gminy przekazuje mi swoje
problemy podczas spotkaƒ na
ulicy, a niektórzy nawet przycho-
dzà z tym do mnie do domu.

- ¸atwo godziç prac´ rolnika

z pe∏nieniem funkcji przewod-

niczàcego Rady Miejskiej?

- Mo˝na to pogodziç. Praca
w rolnictwie jest teraz w znacz-
nej mierze zmechanizowana,
jest wi´c wi´cej czasu by zajàç
si´ pracà spo∏ecznà. Wa˝ne
jest, by zorganizowaç sobie do-
brze ca∏y dzieƒ.

- Znane sà pana zaintereso-

wania glinojeckim sportem...

- Przez 7 lat by∏em prezesem
klubu „Kryszta∏”. Za mojej ka-
dencji pi∏karze naszego klubu
po raz pierwszy w historii Glino-
jecka awansowali do V ligi roz-
grywkowej (obecnie grajà w IV
lidze). Zawsze interesowa∏em
si´ sportem, by∏em zawodni-
kiem „Kryszta∏u”.

- Czy b´dzie pan ponownie

ubiega∏ si´ o mandat radnego

w najbli˝szych wyborach sa-

morzàdowych?

- Decyzj´ o ewentualnym
kandydowaniu podejm´ z chwilà
og∏oszenia daty wyborów.

Rozmawia∏ Tadeusz Woicki

Grzegorz Sikorski
– przewodniczàcy Rady Miejskiej w Glinojecku

Lekcja teatralna 
z Aleksandrem Fredro
19 stycznia w Miejsko-Gminnym

OÊrodku Kultury w Glinojecku odby∏a
si´ lekcja teatralna w ramach spotkaƒ
z literaturà. Tematem by∏a twórczoÊç
Aleksandra Fredry.

Autorami lekcji by∏a para znanych aktorów
Agnieszka Sitek i Tomasz M´drzak. Na
lekcj´ z∏o˝y∏o si´ kilka wybranych, po∏à-
czonych w zgrabnà ca∏oÊç scen
z przedstawienia realizowanego kilka lat
temu w Teatrze Ochoty w Warszawie
- „Âluby panieƒskie”: trzy spotkania
Anieli i Gustawa, a w tym s∏ynna scena
pisania listu oraz dwie przezabawne
i bardzo ˝ywe rozmowy nieznoÊnej Kla-
ry z równie niesfornym Gustawem.

Pe∏ne temperamentu postacie, ˝ywe
charaktery, wspó∏czeÊnie reagujàcy, po-
ruszajàcy si´ i mówiàcy aktorzy, to waru-
nek sine qua non odniesionego sukcesu.

W Miejsko-Gminnym OÊrodku Kultury Identyfikacja z Gustawem, wra˝enie ˝e
tekst padajàcy ze sceny jest pisany wspó∏-
czeÊnie, sprawi∏y ˝e m∏odzi ludzie, nawet
zupe∏nie nieÊwiadomie, bo poprzez dobrà
zabaw´, przyswajali dziewi´tnastowieczny
j´zyk hrabiego Aleksandra Fredry.

Lekcj´ teatralnà wieƒczy∏o spotkanie
z ludêmi i twórcami teatru – aktorkà
Agnieszkà Sitek oraz aktorem i re˝yse-
rem Tomaszem M´drzakiem. Szczególnie
przydatne okaza∏o si´ ono naszym liceali-
stom z kó∏ka teatralnego, którzy pracujà
nad realizacjà „Âlubów panieƒskich”.

W.B.
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W Glinojecku zebraliÊmy 11 460 z∏

Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy

Jak co roku Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy zagra-
∏a w Glinojecku. 11 stycznia od wczesnych godzin porannych
wolontariusze udali si´ na ulice Glinojecka i innych miejsco-
woÊci w naszej gminie w celu kwestowania. ZbieraliÊmy pie-
niàdze na leczenie dzieci z chorobami onkologicznymi. Do
akcji przy∏àczy∏y si´ wszystkie szko∏y znajdujàce si´ w gmi-
nie Glinojeck. Prowadzono w nich zbiórk´ pieni´dzy do pu-
szek, aukcje, loterie fantowe i inne imprezy powiàzane ze
zbiórkà funduszy na WOÂP. Najwi´cej zebrano w Gimna-
zjum w Glinojecku: 1.115,02 z∏ oraz w Szkole Podstawowej
w Woli M∏ockiej: 945,54 z∏. W Zespole Szkó∏ Ogólnokszta∏-

càcych w OÊcis∏owie zgromadzono 597,73 z∏, w Szkole Pod-
stawowej w Glinojecku 160,99 z∏, w Liceum Ogólnokszta∏cà-
cym w Glinojecku 41,19 z∏.

Fina∏ gminnej akcji odby∏ si´ w Miejsko-Gminnym OÊrod-
ku Kultury. O godz. 17.00 w sali widowiskowej zorganizowa-
no koncert, podczas którego wystàpi∏y dzieci i m∏odzie˝ dzia-
∏ajàce w sekcjach M-GOK, prowadzone by∏y licytacje ró˝-
nych przedmiotów zwiàzanych z WOÂP. Z samych aukcji
uda∏o si´ uzyskaç kwot´ 2.056 z∏. Ponadto przeprowadzona
by∏a loteria fantowa, w której ka˝dy los wygrywa∏ (zgroma-
dzono 825 z∏).

Na zakoƒ-
czenie koncertu
zagra∏ miejsco-
wy zespó∏ „Sie-
pacz”, preferujà-
cy ci´˝kie
brzmienia.

Oprócz dzia-
∏aƒ na terenie
gminy sztab
WOÂP w Glino-
jecku prowadzi∏
sprzeda˝ gad˝e-

tów na internetowym
portalu aukcyjnym Al-
legro. Wp∏yw ze sprze-
da˝y wyniós∏ 3.392,71
z∏.

W sumie w tym ro-
ku w Glinojecku uzbie-
rano kwot´ 11 460 z∏.

Wojciech Bruêdziƒski

Fot. Cezary
Rzemieniewski
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Z∏ote Gody oÊmiu par

Bohaterami tej styczniowej
bardzo sympatycznej uroczysto-
Êci, zorganizowanej 21 stycznia
przez Burmistrza Miasta i Gminy
Glinojeck, by∏o 8 par ma∏˝eƒ-
skich, które w 2009 r. obchodzi-
∏y pi´kny jubileusz 50-lecia
po˝ycia ma∏˝eƒskiego.

Sà to: Janina i Mieczys∏aw
Bugajewscy, Wanda i Edmund
Kotkiewiczowie, Halina i Stefan
Kowalscy, Miros∏awa i Krzysztof

Studniówka

Kowalscy, Henryka i Edward ¸a-
zarscy, Jadwiga i Stanis∏aw My-
siakowscy, Matylda i Kazimierz
Rojkowie, Alina i Stanislaw Za-
górscy.

- Wspólnie prze˝yte 50 lat to
symbol wiernoÊci i mi∏oÊci ro-
dzinnej, to wzór i pi´kny przy-
k∏ad dla m∏odych ludzi wst´pujà-
cych w zwiàzek ma∏˝eƒski – po-
wiedzia∏ burmistrz Waldemar
Godlewski zwracajàc si´ do ju-

bilatów. – DaliÊcie z siebie wiele
rodzinie i spo∏eczeƒstwu. Za-
równo wychowujàc swoje dzieci
na dobrych obywateli, jak i pra-
cujàc na rzecz ca∏ej spo∏eczno-
Êci. DziÊ mam zaszczyt podzi´-
kowaç wam za to. To w∏aÊnie wy
jesteÊcie wzorem i przyk∏adem,
jak w∏aÊciwie rozumieç dar ma∏-
˝eƒstwa.

Burmistrz wr´czy∏ jubilatom
medale „Za d∏ugoletnie po˝ycie

ma∏˝eƒskie” przyznane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej oraz listy gratulacyjne.

W imieniu odznaczonych po-
dzi´kowa∏ Stanis∏aw Zagórski.

Przygotowano te˝ krótkà
cz´Êç artystycznà w wykonaniu
dziewczàt z Miejsko-Gminnego
OÊrodka Kultury.

UroczystoÊç poprzedzi∏a
msza Êwi´ta w miejscowym
koÊciele.

16 stycznia 2010 r. na 107 dni przed egzami-
nem maturalnym w restauracji „Casablanca” odby∏
si´ Bal Studniówkowy uczniów Liceum Ogólno-
kszta∏càcego im. W∏adys∏awa Stanis∏awa Reymon-
ta w Glinojecku. Bohaterowie dotarli na miejsce
zabawy limuzynà i po czerwonym dywanie w ryt-
mie Poloneza wprowadzili wszystkich w atmosfe-
r´ niepowtarzalnego balu. Niepowtarzalnego, bo -
jak powiedzia∏a wychowawczyni Alina Osiƒska -
raz w ˝yciu taƒczy si´ takiego Poloneza i prze˝ywa
si´ takie emocje. Wszyscy Êwietnie bawili si´ dzi´-
ki wspania∏ej muzyce zespo∏u „Hamena” i przy su-
to zastawionych sto∏ach. Uczniowie i rodzice dzi´-
kujà sponsorom balu.

Uczniowie kl. III glinojeckiego LO uczestni-
czàcy w Studniówce: B∏aszkowski Krystian, Bo∏-
tuç Magdalena, Czajkowski Przemys∏aw, Gadom-
ski Kamil, Gawliƒski Piotr, Gi˝yƒski Piotr, Kaliƒ-
ska Anna, Ko∏akowski Pawe∏, Kowalska Paula,
Kowalski Daniel, Malinowski Rados∏aw, Mi´tek
Micha∏, Morawska Sylwia, Or∏owski Marcin, Pa-

ciorek Paulina, Podlecka Marta, Po∏om-
ski B∏a˝ej, Sitek Katarzyna, Stefaƒski
Adrian, SzczeÊniak Katarzyna, Âliwiƒski

Maciej, Wàsiewski Maciej, Wernicka
Justyna.

Patrz te˝ fot. na str 11.

Poloneza poprowadzili
dyrektor Liceum - Wies∏aw Mostowy
i wychowawczyni Alina Osiƒska
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To nasz trzeci stycznio-
wy wyjazd do Go∏otczyzny,
gdzie ju˝ po raz 11-ty zor-
ganizowano Karnawa∏owy
Turniej Nauczycieli i Pra-
cowników OÊwiaty w Pi∏ce
Siatkowej o puchar dyrek-
tora Zespo∏u Szkó∏ im.
Aleksandra Âwi´tochow-
skiego.

Tym razem glinojeckie pla-
cówki oÊwiatowe (LO, Gimna-
zjum i SP) reprezentowa∏a bar-
dzo liczna, bo liczàca 13 osób,
ekipa. Przed wyjazdem nie li-
czyliÊmy na wysoki wynik, gdy˝
udzia∏ w turnieju nie by∏ poprze-
dzony dostatecznà dawkà tre-
ningów, a na dodatek wylosowa-
liÊmy grup´, w której znalaz∏ si´
wielokrotny (równie˝ tegorocz-
ny) zwyci´zca - dru˝yna gospo-
darzy. Mimo to, wygrywajàc
(2:0) pierwsze spotkanie z ZST
z Ciechanowa, przegrywajàc ty-
le samo z gospodarzami -
ZSCKR w Go∏otczyênie oraz 1:2
z ZSZ nr 1 w Ciechanowie, upla-
sowaliÊmy si´ ostatecznie na VII
miejscu, co niewàtpliwie nale˝y
odnotowaç jako sukces. Trzeba
wyjaÊniç, ˝e w naszej dru˝ynie
zabrak∏o czo∏owego zawodnika,
jakim jest p. M. Matuszewski,
który - jak wiemy, w wyniku ura-
zu - porusza si´ jeszcze o ku-
lach. Jednak˝e zami∏owanie do

siatkówki nie pozwoli∏o mu zostaç w domu; po-
jecha∏ na turniej i znakomicie pe∏ni∏ rol´ trenera
dru˝yny.

Po zawodach i wr´czeniu nagród oraz wy-
ró˝nieƒ dla najlepszych dru˝yn i zawodników

Siatkarskie zawody pracowników oÊwiaty

Z przedszkola w Glinojecku donoszà:

Dzieƒ Babci i Dziadka wed∏ug kalendarza,
to 21 i 22 styczeƒ. Nasze przedszkole wita-
∏o goÊci w dniach 21, 22 i 27 stycznia.

Pracownicy przedszkola wspólnie

z dzieçmi przygotowali mini spektakle,
wiersze i piosenki oraz upominki.
Oprócz aktywnego udzia∏u dzieci do
konkursów w∏àczali si´: Babcie i Dziad-
kowie. Panowa∏ mi∏y i serdeczny na-

strój. Dziadkowie byli dumni, ˝e wnuki w ten spo-
sób wyra˝ajà im swojà wdzi´cznoÊç. Wnucz´ta tak
bardzo cieszy∏y si´ z odwiedzin swoich najbli˝-
szych, ˝e po programie artystycznym i pocz´stun-
ku szybko po˝egna∏y przedszkole, i ze swoimi
dziadkami posz∏y do domu. W tym dniu przedszko-
le przegra∏o z dziadkami!

Dzi´kujemy wszystkim Babciom i Dziadkom za
przybycie i wspólna zabaw´. Zapraszamy za rok!

Na zdj´ciu: I rzàd – od lewej: Ewa G∏owacka, Marta Przyby∏kiewicz, Leszek Burszewski, Agnieszka Podlecka, Kamil Boniewski,
Leszek Chyczewski, Lech Boniewski, II rzàd: Micha∏ Matuszewski (trener ), Tadeusz Lukowski, Marek Robakiewicz, Pawe∏  Lewan-
dowski, Marek Miko∏ajewski (na zdj´ciu zabrak∏o obecnego na turnieju dyrektora LO – pana Wies∏awa Mostowego).

Dzieƒ Babci i Dziadka w przedszkolu

odby∏a si´ cz´Êç towarzyska - bankiet, w którym
uczestniczyli wszyscy bioràcy udzia∏ w turnieju oraz
zaproszeni goÊcie na czele z dyrektorem Delegatu-
ry KO - panem Dariuszem Mosakowskim.

Lech Boniewski
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UCHWA¸A Nr XXX/177/09
RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU

z dnia 22 grudnia 2009 roku

w sprawie okreÊlenia wysokoÊci stawek podatku

od nieruchomoÊci na 2010 rok

§ 1.
OkreÊla si´ nast´pujàce stawki podatku od nieruchomoÊci obo-

wiàzujàce 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
- 0,74 z∏ od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zaj´tych na zbiorniki wodne, retencyjne lub
elektrowni wodnych – 4,04 z∏ od 1 ha powierzchni;

c) pozosta∏ych, w tym zaj´tych na prowadzenie odp∏atnej statuto-
wej dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego przez organizacje po˝ytku pu-
blicznego – 0,18 z∏ od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich cz´Êci:
a) mieszkalnych – 0,55 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 – 19,00 z∏ od 1m2

powierzchni u˝ytkowej,

c) zaj´tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia∏em siewnym – 9,57 z∏ od 1 m2 po-
wierzchni u˝ytkowej;

d) zaj´tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych – 3,73 z∏ od 1 m∑ powierzchni
u˝ytkowej;

e) od pozosta∏ych, w tym zaj´tych na prowadzenie odp∏atnej sta-
tutowej dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego przez organizacje po˝ytku
publicznego – 6,13 z∏ od 1 m2 powierzchni u˝ytkowej, z wyjàtkiem:

- gara˝y wolnostojàcych i sk∏adów opa∏u, dla których stawka wy-
nosi – 3,43 z∏ od 1 m2 powierzchni u˝ytkowej;

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 XIX/120/08 Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie okreÊlenia wysokoÊci sta-
wek w podatku od nieruchomoÊci na 2009 rok.

§ 3.
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia

w Dzienniku Urz´dowym Województwa Mazowieckiego i ma zasto-
sowanie od dnia 1 stycznia 2010 roku.

42
bezrobotnych

w pracach
interwencyjnych

i robotach
publicznych

42 bezrobotnych zosta∏o zatrud-
nionych w 2009 r. na terenie Miasta
i Gminy Glinojeck. Brali oni udzia∏
w tzw. pracach interwencyj-
nych i robotach publicznych.
Okazana pomoc nie uda∏a
by si´ bez wspó∏pracy z Po-
wiatowym Urz´dem Pracy w
Ciechanowie. 

Osoby bezrobotne z naszej
gminy zatrudniane by∏y najcz´-
Êciej na okres 6 miesi´cy (32 oso-
by), ale równie˝ na 4 miesiàce (5
osób), na 3 miesiàce (2 osoby)
i na pó∏tora miesiàca (3 osoby).
Pracowa∏y m.in. przy piel´gnacji
terenów zielonych (skwery, traw-
niki, klomby), przy wykonywa-
niu chodników, na uliach: Zielo-
na Âcie˝ka, Kwiatowa, Nowotki,
a tak˝e w Malu˝ynie i w OÊcis∏o-
wie. Zatrudniani byli przy wyci-
naniu zakrzaczeƒ na drogach
gminnych (na d∏ugoÊci 40 km),
czyszczeniu studzienek kanaliza-
cyjnych, przy konserwacji obiek-
tu sportowego.

Warto podkreÊliç, ˝e w ubie-
g∏ym roku w Urz´dzie Miasta
i Gminy odby∏o sta˝ 7 studentów
oraz 5 praktykantów.
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W ramach ogólnopolskiego programu walki z rakiem
w dniu 17.02.2010 (Êroda) o godz. 9.00-13.00 w SPZZOZ w Ginojecku, ul. Targowa 6, wykonywane b´dzie U S G:

PIERSI i do∏ów pachowych

TARCZYCY

JAMY BRZUSZNEJ, nale˝y byç na czczo, od 4 do 6 godz. przed badaniem nie jeÊç

JÑDER

GRUCZO¸U KROKOWEGO – m´˝czyêni, pe∏ny p´cherz, nale˝y wypiç od 1 do 1,5 litra p∏ynu na godz. przed badaniem,

badanie wykonywane jest przez po∏ówki brzuszne g∏owicà liniowà

ZAPISY OSOBIÂCIE LUB POD NR TEL. 23 674 00 05

W dniu 25 02 2010 (czwartek) w SPZZOZ w Glinojecku, ul. Targowa 6, odb´dzie si´ BEZP¸ATNE BADANIE S¸UCHU 
przeprowadzone przez ERFA Audio-Ton OÊrodek Diagnostyki S∏uchu

Badanie skierowane jest wy∏àcznie do osób z problemami niedos∏uchu. Mo˝liwoÊç doboru aparatu s∏uchowego.

ZAPISY OSOBIÂCIE LUB POD NR TEL. 23 674 00 05

INFORMACJA DYREKTORA SPZZOZ w GLINOJECKU

W ostatnich miesiàcach nasi pacjenci mogli zetknàç si´ z utrudnieniami przy przed∏u˝eniu recept na leki stosowane w chorobach prze-
wlek∏ych. Jest to zwiàzane z zaleceniami NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia) oraz obecnie obowiàzujàcymi przepisami. Mówià one, ˝e
nie ma mo˝liwoÊci przepisania recepty bez wizyty u lekarza. A wi´c za ka˝dym razem konieczna jest rejestracja i wizyta w gabinecie lekar-
skim. Tak te˝ b´dziemy musieli post´powaç w przysz∏oÊci. Aby naszym pacjentom nie sprawiaç utrudnieƒ wprowadzi∏em okres przejÊciowy
(do koƒca tego roku), kiedy jeszcze w uzasadnionych przypadkach b´dziemy u∏atwiaç naszym pacjentom przed∏u˝anie leczenia. Prosz´
w zwiàzku z tym o wyrozumia∏oÊç, o stosowanie si´ do zaleceƒ personelu piel´gniarskiego. Od „starych zasad przed∏u˝ania recept” musimy
odstàpiç. W razie kontroli grozi to surowymi konsekwencjami z karà pieni´˝nà w∏àcznie.

˚yczàc wszystkim zdrowia i pogody ducha w zimowym klimacie pozdrawiam
Leszek Szczàchor – Dyrektor SPZZOZ w Glinojecku

Studniówka 2010
w Glinojecku

INFORMACJA DLA PACJENTÓW SPZZOZ w GLINOJECKU



Nauczycielki - panie Zofia Koczywàs, Marta Pietrzak, Ewa Dudka
i Ludmyla Lekh przygotowa∏y znakomicie ca∏à imprez´. Dla ka˝dego
rocznika: od klasy I do klasy VI wymyÊli∏y przezabawne konkursy, np
dla pierwszoklasistów wycinanie z kó∏ka papieru najd∏u˝szego pa-
ska, np. dla klas IV wykonanie mumii przez owijanie dziecka papie-
rem toaletowym. By∏y te˝ skoki na skakance na jednej nodze, taniec
na gazecie, taniec z balonem, jedzenie jab∏ka zawieszonego na
sznurku. Tancerze ze starszych klas zaprezentowali walca.

By∏ konkurs na królowà i króla balu; zostali nimi Oliwia Bieƒkow-
ska i Mateusz Purzycki.

Rozhasani w taƒcach uczniowie mogli odpoczàç i posiliç si´ przy
zastawionych ∏akociami stolikach w swoich klasach.

Du˝e brawa dla pedagogów z glinojeckiej podstawówki za zorga-
nizowanie takiej imprezy.

T.W.
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To by∏ wspania∏y dzieƒ w Szkole Podstawowej w Glinojecku.
29 stycznia pi´knie udekorowanà sal´ gimnastycznà wype∏nili t∏um-
nie uczniowie – przebrani w oryginalne „karnawa∏owe” stroje, rozra-
dowani majàcà si´ zaraz rozpoczàç zabawà, ale chyba jeszcze bar-
dziej tym, ˝e oto w∏aÊnie rozpoczynajà si´ 2-tygodniowe ferie zimo-
we. Tradycyjnie ju˝ szko∏a zorganizowa∏a w styczniu „Bal choinko-
wy”.

Choinkowy bal w Szkole Podstawowej


