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Przewodniczàcy                        Burmistrz   
Rady Miejskiej                 Miasta i Gminy Glinojeck

Grzegorz Sikorski                   Waldemar Godlewski

Z okazji zbli˝ajàcych si´
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia,
tych jedynych w roku Âwiàt

pe∏nych podnios∏ego nastroju,
zadumy i zarazem radoÊci,
wszystkim mieszkaƒcom

Miasta i Gminy Glinojeck
sk∏adamy ˝yczenia

wszelkiej pomyÊlnoÊci,
spe∏nienia osobistych
i zawodowych planów

• Zarzàd Województwa Mazowieckiego zatwierdzi∏ projekt z∏o˝ony
przez Gmin´ Glinojeck przewidujàcy budow´ sieci szerokopasmo-
wej i publicznych punktów dost´pu do Internetu na terenie Miasta
i Gminy. Przewiduje si´ uruchomienie bezp∏atnego, publicznego do-
st´pu do sieci Internet na terenie gminy przez minimum 5 lat dla
wszystkich mieszkaƒców. – czytaj na str. 3

• Uda∏o si´ pozyskaç pieniàdze unijne na edukacj´ przedszkolnà.
Dofinansowanie uzyska∏y dwa projekty, na ∏àcznà kwot´ 1 115
tys. z∏. Pierwszy projekt dotyczy przedszkola w Glinojecku i obejmie
50 dzieci, drugi projekt b´dzie realizowany w obwodzie szko∏y pod-
stawowej w OÊcis∏owie i w ciàgu 3 lat ka˝dego roku zostanie nim
obj´ta grupa 15 dzieci. – czytaj na str. 3

• Gmina Glinojeck przystàpi∏a do konkursu na realizacj´ projektu po-
legajàcego na zakupie i monta˝u kolektorów s∏onecznych s∏u˝à-
cych do podgrzewania wody u˝ytkowej w gospodarstwach domo-
wych, zapewniajàcych do 70 % oszcz´dnoÊci. – czytaj na str. 3

• Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wielu nauczycieli i pracowników
obs∏ugi z glinojeckich placówek oÊwiatowych otrzyma∏o nagrody.
– czytaj na str. 4

• W zorganizowanym w grudniu br. 47 Samochodowym Rajdzie „Bar-
bórka” uczestniczy∏ samochód z widocznymi z dala napisami:
„WAPNOPOL” i „GLINOJECK”. – czytaj na str. 9
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Uchwalono regulamin przy-
znawania stypendium naukowe-
go Burmistrza dla uczniów Li-
ceum Ogólnokszta∏càcego
w Glinojecku.

Przyj´to zmiany w statucie
Gminy Glinojeck.

Podj´to uchwa∏´ w sprawie
przystàpienia do sporzàdzenia
zmiany planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Gli-
nojeck dla dzia∏ki po∏o˝onej
w obr´bie miejscowoÊci Zale-
sie.

Radni podj´li uchwa∏´ wy-
ra˝ajàcà zgod´ na op∏at´ jed-
norazowej sk∏adki cz∏onkow-
skiej na rzecz Stowarzyszenia
Spo∏ecznej Samopomocy –
Lokalna Grupa Dzia∏ania
wdra˝ajàcej „Program Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich w la-
tach 2007–2013 w ramach osi
Leader”. Miasto i Gmina Glino-
jeck przystàpi∏o do tego stowa-
rzyszenia uchwalà z 27 listo-
pada 2008 r. Jednorazowa
sk∏adka wynosi 2,50 z∏ razy

liczba mieszkaƒców Miasta
i Gminy (wed∏ug stanu na 31
grudnia 2006 r.).

Podj´to uchwa∏´ w sprawie
okreÊlenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatko-
wych.

Radni zatwierdzili zapropo-

nowane przez Zak∏ad Gospo-
darki Komunalnej nowe op∏aty
(taryfy) za zaopatrzenie w wod´
i zbiorowe odprowadzanie Êcie-
ków, które b´dà obowiàzywa∏y
od 1 stycznia 2010 r. (do 31
grudnia 2010 r.). W uzasadnie-
niu uchwa∏y na ten temat czyta-
my, ˝e wnioskowane przez ZGK
taryfy zosta∏y opracowane przy
uwzgl´dnieniu kosztów dzia∏a-
nia zak∏adu za okres od 1 wrze-

Ênia 2008 r. do 31 sierpnia
2009 r., bez uwzgl´dnienia pod-
wy˝ki cen energii elektrycznej na
2010 r. Nowe op∏aty b´dà o 8 %
wy˝sze w stosunku do obowià-
zujàcych dotychczas. (Zestaw
nowych taryf zamieszczamy na
str. 10.)

Podj´to uchwa∏´ w sprawie
obni˝enia ceny skupu ˝yta do
celów wymiaru podatku rolnego.
(Tekst uchwa∏y zamieszczamy
na str. 10.)

Podj´to te˝ uchwa∏´ w spra-
wie okreÊlenia wysokoÊci sta-
wek podatku od Êrodków trans-
portowych oraz zwolnieƒ od te-
go podatku, a tak˝e uchwa∏y
w sprawie op∏aty targowej
i w sprawie op∏aty za korzysta-
nie z mienia komunalnego na
targowisku miejskim w Glino-
jecku. Ustalono, ˝e dzienna
stawka op∏aty targowej b´dzie
wynosiç 20 z∏, natomiast przy
sprzeda˝y z wózka r´cznego,
roweru, z r´ki lub kosza – 15 z∏.
Op∏ata miesi´czna za rezerwa-
cj´ jednego stanowiska do
handlu wyniesie 25 z∏.

T.W.

Sesja Rady Miejskiej
1 grudnia obradowa∏a XXIX Sesja Rady Miejskiej w Gli-

nojecku. Podj´to szereg uchwa∏.

Âwi´to Niepodleg∏oÊci

Co roku 11 listopada obchodzimy Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci. W tym roku podczas uroczystej akademii w Miejsko–Gminnym OÊrod-
ku Kultury zaprezentowa∏a si´ orkiestra d´ta Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej pod batutà Witolda Nowakowskiego oraz m∏odzie˝ z sekcji wokalnej,
która przygotowa∏a monta˝ s∏owno–muzyczny pod kierownictwem Magdaleny Witkowskiej i Andrzeja Pawlaka.

Fot. Jaros∏aw Konstantynowicz

Zdj´cie nades∏ane na konkurs ”Tryptyk o Glinojecku”. Autorka Dorota Zàbczyk
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Internet dla ca∏ej gminy
28 paêdziernika Zarzàd Województwa Mazowieckiego za-

twierdzi∏ list´ rankingowà wniosków w ramach
Dzia∏ania 2.1 „Przeciwdzia∏anie wykluczeniu informacyjne-

mu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego 2007–2013.

Projekt z∏o˝ony przez Gmin´ Glinojeck zatytu∏owany „Przeciw-
dzia∏anie wykluczeniu informacyjnemu w Województwie Mazowiec-
kim poprzez budow´ sieci szerokopasmowej i publicznych punktów
dost´pu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Glinojeck” zosta∏
oceniony bardzo wysoko (na 3 pozycji) i zatwierdzony do realizacji.

Sieç szerokopasmowa obejmujàca swoim zasi´giem teren gminy
Glinojeck stanowi∏a b´dzie niezale˝nà infrastruktur´ technicznà, ad-
ministrowanà przez samorzàd lokalny. Zbudowane zostanà trzy
maszty: w Glinojecku (stacja bazowa) oraz w OÊcis∏owie i Malu˝ynie.
Znaczna rozpi´toÊç geograficzna i wysokie parametry techniczne
rozwiàzania pozwolà na realizacj´ na bazie sieci szeregu projektów
teleinformatycznych zorientowanych na budow´ spo∏eczeƒstwa in-
formacyjnego i rozwój nowoczesnej administracji publicznej.

W szeroki zakres mo˝liwoÊci wykorzystania sieci szerokopasmo-
wej wchodzà m.in:

1. Uruchomienie bezp∏atnego, publicznego dost´pu do sieci In-
ternet na terenie gminy Glinojeck przez minimum 5 lat dla wszyst-
kich mieszkaƒców, obejmujàcego swoim zasi´giem ponad 70% ob-
szaru zurbanizowanego;

2. Zapewnienie szybkiego i bezpiecznego dost´pu do sieci Inter-
net dla jednostek oÊwiatowych i samorzàdowych.

3. Realizacja transmisji danych, g∏osu i obrazu pomi´dzy jed-
nostkami publicznymi, w szczególnoÊci: samorzàdem lokalnym
i jednostkami podleg∏ymi, placówkami oÊwiatowymi, Pogotowiem
Ratunkowym, Policjà, Stra˝à Po˝arnà.

4. Budowa i integracja systemów bezpieczeƒstwa publicznego
i automatyki miejskiej, takich jak: monitoring wizyjny, interkomy ∏à-
czàce z posterunkiem Policji, fotoradary, automatyczne wagi drogo-
we, aplikacje zarzàdzania kryzysowego itp.

5. Instalacja na terenie miasta punktów informacji turystycznej
i dost´pu do systemów e–administracji.

Zakoƒczenia sieci w pobli˝u granic gminy umo˝liwià w przysz∏o-
Êci po∏àczenia z infrastrukturà sàsiednich samorzàdów, tworzàc re-
gionalnà sieç szerokopasmowà.

Projekt realizowany b´dzie w 2010 i 2011 roku.
¸àczne koszty w projekcie szacuje si´ na ok. 3.700.tys z∏ brutto,

w tym 15% kosztów pochodziç b´dzie ze Êrodków w∏asnych gminy
Glinojeck, a 85% z bud˝etu EFRR w ramach programu Regionalny
Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Cezary Rzemieniewski

Dzi´ki inicjatywie pracowników Urz´du Miasta i Gminy w Glino-
jecku oraz Joanny Frankowskiej – dyrektorki Miejsko–Gminnego
Przedszkola w Glinojecku i Marka Marcinkowskiego – dyrektora Ze-
spo∏u Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych w OÊcis∏owie uda∏o si´ pozyskaç
pieniàdze unijne na edukacj´ przedszkolnà. Dofinansowanie uzy-
ska∏y dwa projekty na ∏àcznà kwot´ 1.115.080 z∏. Ich realizacja roz-
pocznie si´ 1 sierpnia 2010 roku.

Pierwszy projekt dotyczy przedszkola w Glinojecku. Zostanie
nim obj´tych 50 dzieci oraz ich rodzice, dla których b´dà zorganizo-
wane konsultacje. Projekt adresowany jest do dzieci 5–letnich nie
obj´tych edukacjà przedszkolnà. Z analizy liczby dzieci zapisanych
do przedszkola wynika, i˝ ka˝dego roku oko∏o 25 podaƒ zostaje od-
rzuconych z powodu braku miejsc. Wychodzàc naprzeciw tym ocze-
kiwaniom przewidziano stworzenie nowej, dodatkowej grupy przed-
szkolnej. Program nauczania przewiduje dodatkowe zaj´cia wyrów-
nawcze, zaj´cia z logopedii, korekcyjne, rytmiczno–umuzykalniajà-
ce. W programie sà tak˝e wycieczki edukacyjne do Warszawy. Pro-
jekt b´dzie realizowany w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012.

Drugi projekt realizowany b´dzie w obwodzie szko∏y podsta-
wowej w OÊcis∏owie. Przez 3 lata szkolne ka˝dego roku zostanie
nim obj´ta grupa 15 dzieci. Wsparcie udzielone b´dzie przede wszyst-
kim dzieciom 5–letnim. W ramach projektu zostanie utworzony punkt
przedszkolny w pomieszczeniach nale˝àcych do Zespo∏u Szkó∏ Ogól-
nokszta∏càcych w OÊcis∏owie. Pomieszczenia do tego przeznaczone
zostanà zaadaptowane i dostosowane do potrzeb ma∏ych dzieci. B´dà
zakupione odpowiednie meble oraz wyposa˝enie, w ca∏oÊci sfinanso-
wane ze Êrodków unijnych. Podobnie jak w Glinojecku, projekt przewi-
duje realizacj´ zaj´ç logopedycznych, z rytmiki, zaj´ç z etyki i religii
oraz zakup wielu pomocy edukacyjnych.

... i szkolenia dla osób
powy˝ej 45 lat

Od 1 stycznia 2010 r. Gmina Glinojeck rozpoczyna realizacj´ pro-
jektu pn. „Klucz do przysz∏oÊci”, skierowanego do osób z terenów
wiejskich, w wieku powy˝ej 45 lat, o najni˝szym wykszta∏ceniu.
Wsparciem szkoleniowym zostanie obj´tych 30 osób z zakresu j´zy-
ka obcego i technik informatycznych. Projekt b´dzie trwa∏ od stycz-
nia do wrzeÊnia 2010 r. Nabór uczestników rozpocznie si´ w stycz-
niu 2010 r.

Przemys∏aw Iwaƒski

Pieniàdze z Unii
Europejskiej

Na edukacj´ przedszkolnà...

S∏oneczny kolektor na dachu
Gmina Glinojeck w ramach Stowarzyszenia Spo∏ecznej Samopo-

mocy – Lokalna Grupa Dzia∏ania, zach´cona programami unijnymi
dotyczàcymi ochrony Êrodowiska, postanowi∏a przystàpiç do konkur-
su na realizacj´ projektu polegajàcego na zakupie i monta˝u kolek-
torów s∏onecznych wraz z urzàdzeniami niezb´dnymi do funkcjono-
wania systemu solarnego. Systemy te s∏u˝à do podgrzewania wody
u˝ytkowej w gospodarstwach domowych i zapewniajà do 70 %
oszcz´dnoÊci na kosztach podgrzewania. Ich instalacja przewidzia-
na jest na dachu budynku jednorodzinnego lub na terenie posesji.
Przedsi´wzi´cie spotka∏o si´ z du˝ym zainteresowaniem. Z∏o˝onych
zosta∏o ponad 200 wniosków osób zainteresowanych zakupem sys-
temu solarnego. Przybli˝ony koszt jednego zestawu solarnego –
13 tys. z∏ netto. Na podstawie zebranych informacji opracowywany
jest obecnie wniosek aplikacyjny o Êrodki unijne. W przypadku pozy-
skania funduszy dofinansowanie do jednego zestawu systemu solar-
nego wyniesie 85 % (wk∏ad w∏asny 15 %).Zdj´cie nades∏ane na konkurs ”Tryptyk o Glinojecku”. Autor Lech Boniewski
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nagrody
dla nauczycieli

Z okazji przypadajàcego 14 paêdziernika Dnia Edukacji Narodo-
wej, czyli popularnie zwanego Dnia Nauczyciela, tradycyjnie ju˝ Bur-
mistrz Miasta i Gminy Glinojeck, Waldemar Godlewski przyzna∏ na-
grody dla wyró˝niajàcych si´ pedagogów. Otrzymali je: Joanna Tu-
ralska z Gimnazjum w Glinojecku, Krystyna Zieliƒska–Mroczek z Ze-
spo∏u Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych w OÊcis∏owie i Barbara Ciarciƒska
ze Szko∏y Podstawowej w Glinojecku.

Równie˝ dyrektorzy poszczególnych placówek oÊwiatowych
z Miasta i Gminy Glinojeck przyznali nagrody dla nauczycieli i pra-
cowników obs∏ugi.

Joanna Turalska
Ukoƒczy∏a studia magisterskie na

Uniwersytecie Gdaƒskim – w zakresie
filologii rosyjskiej (w 1989 r.) oraz stu-
dia podyplomowe w zakresie filologii
polskiej (w 1997 r.). Pracowa∏a przez
rok w Szkole Podstawowej w Strzego-
wie, a nast´pnie w latach 1990–2000
w Szkole Podstawowej w Glinojecku.
Od 2000 r. uczy w Gimnazjum im. Mar-
ka Kotaƒskiego w Glinojecku.

Przygotowa∏a uczniów do konkursu
poezji „Turniej M∏odych Talentów” or-
ganizowanego przez Powiatowà Bi-
bliotek´ Publicznà w Ciechanowie;

w kategorii liceum – gimnazjum jej uczniowie zaj´li w ubieg∏ym roku
1 oraz 3 miejsce. Wspiera∏a finansowo inicjatyw´ urzàdzenia kàcika
patrona szko∏y (dochód z dyskoteki, prowizja ze sprzeda˝y podr´cz-
ników, sprzeda˝ gazetki przez kó∏ko dziennikarskie). Co miesiàc od
6 lat, z uczniami kó∏ka dziennikarskiego, wydaje gazetk´ szkolnà
„Format A4”. Jest corocznie wspó∏organizatorkà wieczoru poetyckie-
go – imprezy Êrodowiskowej (w bie˝àcym roku impreza mia∏a ósme
wydanie). Jest nauczycielem dyplomowanym.

We wrzeÊniu br. w wyniku demokratycznego g∏osowania zosta∏a
wybrana przez uczniów Gimnazjum opiekunkà Samorzàdu Uczniow-
skiego.

Burmistrz Waldemar Godlewski wr´cza nagrod´ Barbarze Ciarciƒskiej

Krystyna Zieliƒska–Mroczek
Ukoƒczy∏a geografi´ na Uniwersy-

tecie Warszawskim oraz studia pody-
plomowe: w 2004 r. z historii i wiedzy
o spo∏eczeƒstwie, a w 2006 r. z przyro-
dy. Jest nauczycielem mianowanym.
W latach 1975–1980 pracowa∏a jako
asystent na Uniwersytecie Warszaw-
skim.

Od 1980 r. do dnia dzisiejszego
pracuje w Szkole Podstawowej w
OÊcis∏owie, a od 1999 r. dodatkowo
tak˝e w Gimnazjum w OÊcis∏owie.
Osiàga dobre wyniki w nauczaniu,
uczy historii, geografii i wiedzy o spo-

∏eczeƒstwie. Jej uczniowie kilkakrotnie kwalifikowali si´ do etapu re-
jonowego konkursu geograficznego. Przygotowuje i wzorowo orga-
nizuje uroczystoÊci szkolne i Êrodowiskowe (w koÊciele parafialnym)
zwiàzane z obchodami Êwiàt narodowych (Âwi´ta Niepodleg∏oÊci,
Âwi´ta 3 Maja) oraz imprezy poÊwi´cone Unii Europejskiej. Jej
uczniowie zajmujà czo∏owe miejsca, a w 2007 r. zwyci´˝yli w Turnie-
ju Wiedzy o MieÊcie i Gminie Glinojeck.

Barbara Ciarciƒska
Ukoƒczy∏a Wy˝szà Szko∏´ Humani-

stycznà w Pu∏tusku, wydzia∏ pedago-
giczny, specjalnoÊç – edukacja poczàt-
kowa, nast´pnie studia podyplomowe
w Szkole Wy˝szej im. Paw∏a W∏odko-
wica w P∏ocku, w zakresie biblioteko-
znawstwa z informacjà naukowà,
a tak˝e kursy kwalifikacyjne i doskona-
làce.

W zawodzie nauczyciela pracuje
od 27 lat. Jest nauczycielem – bibliote-

karzem dyplomowanym. Pracowa∏a krótko w szko∏ach podstawo-
wych w Malu˝ynie i w Luszewie, a od 1987 r. pracuje jako bibliote-
karka w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Glinojecku.

Aby przybli˝yç rol´ biblioteki we wspó∏czesnej szkole, zaszczepiç
zami∏owanie do ksià˝ki (tej tradycyjnej) – wspó∏pracuje z dzieçmi
i m∏odzie˝à przygotowujàc cz´Êç artystycznà na ró˝ne uroczystoÊci
dla spo∏ecznoÊci szkolnej i pozaszkolnej. Wspó∏dzia∏a m.in. z Miej-
sko–Gminnym OÊrodkiem Kultury i Miejsko–Gminnym OÊrodkiem
Pomocy Spo∏ecznej.

Otrzymali je: z Liceum Ogólnokszta∏càcego w Glinojecku: Ewa
G∏owacka, Marta Kirsz, Irmina Kuciƒska, W∏odzimierz Krupiƒski, Do-
rota Narulska, Rados∏aw Wasilewski, Ma∏gorzata Kaêmierczak;
z Gimnazjum w Glinojecku: Ewa J´drzejewska, Pawe∏ Lewandow-
ski, Ma∏gorzata Miko∏ajewska, Bo˝ena Pyszniewska, Marek Roba-
kiewicz, Danuta Sobiecka; z Zespo∏u Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych
w OÊcis∏owie: Iwona Rogalska, Iwona Bierzuƒska, Sebastian Rogal-
ski, Katarzyna D∏ugoszewska; ze Szko∏y Podstawowej w Glinojecku:
Maria Walo–S∏upecka, Leszek Chyczewski, Ma∏gorzata Gadomska,
Magdalena J´drzejewska, Renata Gawliƒska, Miros∏awa Pawlicka,
Teresa Lubasiƒska, Jadwiga Ruszczyƒska, Anna Gortat, Gra˝yna
Szcz´sna, Katarzyna Staszewska, Ma∏gorzata Prusakiewicz; ze
Szko∏y Podstawowej w Woli M∏ockiej: Ewa Sabalska, Agnieszka Kru-
piƒska, Jadwiga Piechociƒska; z Gminnego Przedszkola w Glinojec-
ku: Gra˝yna Konstantynowicz, Maria Siwakowska, El˝bieta Kowa-
lewska, Teresa Cichocka, Marianna Pniewska.
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Antarktyce. Wsz´dzie, gdzie los
rzuci∏ Polaków o wielkim sercu,
organizowane sà imprezy w ra-
mach WOÂP. W tym roku fundu-
sze zbierane sà po raz drugi dla
dzieci z chorobami onkologicz-
nymi.

Z poczàtkiem grudnia rozpo-
czà∏ dzia∏alnoÊç Gminny Sztab
WOÂP przy Miejsko-Gminnym
OÊrodku Kultury w Glinojecku.
W tym roku na terenie ca∏ej gmi-
ny b´dzie zarejestrowanych 25
wolontariuszy. Do akcji w∏àczy∏y
si´ wszystkie szko∏y, które orga-

nizowaç b´dà zbiórk´ pieni´dzy
przeprowadzajàc aukcje i inne
imprezy towarzyszàce. Zbiórka
pieni´dzy odb´dzie si´ równie˝
w sobot´ 9 stycznia na targowi-
sku w Glinojecku. G∏ówna im-
preza zorganizowana zostanie
10 stycznia w M-GOK - poczà-
tek o godz. 17.00. W programie
nie zabraknie wyst´pów lokal-
nych grup artystycznych, kon-
certu rockowego oraz aukcji pa-
miàtkowych gad˝etów i r´ko-
dzie∏a dzieci z sekcji plastycz-
nej. Równolegle sztab z Glino-

jecka b´dzie prowadzi∏ sprze-
da˝ gad˝etów na internetowym
portalu aukcyjnym Allegro.

W ubieg∏ym roku naszemu
sztabowi uda∏o si´ zgromadziç
kwot´ 10.829,38 z∏, z czego
7.432 z∏ ze zbiórki do puszek
wolontariuszy i aukcji przepro-
wadzonych w M-GOK oraz
3.397,38 z∏ z aukcji interneto-
wych. Naszym celem w tym ro-
ku jest uzyskanie zbli˝onej kwo-
ty, a radoÊç sprawi nam
i wszystkim potrzebujàcym dzie-
ciom, jeÊli t´ kwot´ powi´kszy-
my. Wszystko zale˝y od hojno-
Êci nas wszystkich. Mamy na-
dziej´, ˝e nie zabraknie nas
podczas Fina∏u WOÂP.

Wojciech Bruêdziƒski
szef Gminnego Sztabu WOÂP

w Glinojecku

Jak co roku w drugà niedzie-
l´ stycznia odb´dzie si´ akcja
charytatywna pod patronatem
Fundacji „Wielka Orkiestra
Âwiàtecznej Pomocy”, podczas
której zbierane sà pieniàdze dla
chorych dzieci.

Z roku na rok akcja zatacza
coraz szersze kr´gi. Mo˝emy jà
ju˝ nazwaç akcjà ogólnoÊwiato-
wà. Sztaby WOÂP zarejestro-
wane sà w USA, Kanadzie,
Wielkiej Brytanii, Francji, Grecji,
Austrii, Norwegii, Irlandii, Egip-
cie, a nawet na Szetlandach na

Nasza mini ankietka

Jak sp´dzimy
Âwi´ta?

Anna Bieƒkowska:
- Âwi´ta Bo˝ego Naro-

dzenia obchodziç b´dzie-
my w tym roku u nas
w Glinojecku. Przyjedzie
natomiast nasza rodzina
z okolic, w sumie ok. 10
osób. OczywiÊcie b´dzie
choinka i tradycyjna kola-
cja wigilijna.

Miros∏aw Sitek:
- Na Wigili´ jedziemy

do teÊciów do Malu˝yna,
z ˝onà i piàtkà dzieci.
Z kolei w I Dzieƒ Âwiàt te-
Êciowie i dwaj bracia ˝ony

odwiedzà nas w Glinojecku. W II Dzieƒ Âwiàt ju˝ tradycyjnie b´dziemy troch´
w Glinojecku, troch´ w Malu˝ynie. B´dzie Êw. Miko∏aj – w tej roli wystàpi´ ja.

Anna Go∏´biewska:
- Bardzo nietypowe to b´dà Âwi´ta, poniewa˝ mamy w tym czasie w rodzi-

nie wesele – odb´dzie si´ w I Dzieƒ Âwiàt w Pa∏ukach k. Opinogóry. Zostanie-

my tam równie˝ na II Dzieƒ Âwiàt. Tym sposobem tego-
roczne Bo˝e Narodzenie sp´dzimy z ca∏à bli˝szà i dalszà
rodzinà.

¸ukasz Brzeziƒski:
- To b´dà bardzo rodzinne Âwi´ta, u nas w domu

w Glinojecku. Przyjadà siostry mamy z Warszawy,
z Gdaƒska i z P∏ocka oraz babcia z P∏ocka. B´dzie pi´-
cioro dzieci, wi´c przyjdzie zapewne Êw. Miko∏aj z pre-
zentami.

Teresa Kwiatkowska:
- JesteÊmy m∏odym ma∏˝eƒstwem. PostanowiliÊmy po

raz pierwszy sp´dziç Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia na
wczasach, na Mazurach. Wyjedziemy ju˝ 22 grudnia,
wrócimy dopiero tu˝ przed Sylwestrem. Nowy Rok za-
mierzamy powitaç w Glinojecku.

Marek Or∏owski:
- Tegoroczne Âwi´ta b´dà dla nas bardzo pracowite.

W moim zak∏adzie, w Cukrowni Glinojeck trwa jesienno-
zimowa kampania, ja zarówno w Wigili´, jak i w obydwa
dni Êwiàteczne, b´d´ pracowaç na nocnej zmianie. ˚ona
te˝ b´dzie w pracy podczas Âwiàt, ale na wigilijnej kola-
cji oczywiÊcie b´dziemy obecni.

Jadwiga Lewandowska:
- W tym roku Wigilia odb´dzie si´ u nas. Rodzin´

mam na miejscu, w Glinojecku. Zasiàdziemy do sto∏u
z siostrà i pozosta∏à rodzinà, razem 8 osób.

Zebra∏: T.W.

Bal charytatywny
Miejsko-Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Glinojecku infor-

muje, ˝e 13 lutego 2010 r., ju˝ po raz szósty, odb´dzie si´ Bal cha-
rytatywny. Dochód z balu przeznaczony zostanie na zakup pod-
r´czników szkolnych dla dzieci z najubo˝szych rodzin z terenu na-
szego miasta i gminy.

Wszystkich ch´tnych do niesienia pomocy dzieciom przez wspól-
nà zabaw´ przy rytmach zespo∏u „Pro-Muz” z Ciechanowa goràco
zapraszamy.

Zapisy oraz bli˝sze informacje:
w Miejsko-Gminnym OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej,

ul. Bema 7, w godz. 8-16, tel. 23 674 00 65.

Podaruj gwiazdk´
z nieba

Fundacja Rozwoju Miasta i Gminy Glinojeck
organizuje zbiórk´ s∏odyczy oraz artyku∏ów
szkolnych na rzecz dzieci z Miasta i Gminy Glino-

jeck, z rodzin znajdujàcych si´ w trudnej sytuacji materialnej.
Termin zbiórki: od 14 do 21 grudnia w Urz´dzie Miasta i Gminy

Glinojeck – w Gminnym Centrum Informacji, pok. nr 2.
Za udzia∏, hojnoÊç oraz podarunki dzi´kujemy. Liczymy na równie

szczodre gesty sponsorów.
Fundacja Rozwoju Miasta i Gminy Glinojeck
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Konkurs organizowany by∏ z okazji XVI rocznicy nadania Glinojeckowi praw miejskich. Organiza-
tor – Miejsko-Gminny OÊrodek Kultury.

Celem konkursu by∏o promowanie miasta Glinojeck poprzez ukazanie go w sposób ciekawy i oryginalny oraz prezen-
towanie i promocja twórczoÊci fotograficznej. Tematyka zdj´ç obejmowa∏a obiekty znajdujàce si´ w granicach administracyjnych

miasta Glinojeck oraz miejsca ciekawe pod wzgl´dem przyrodniczo-krajobrazowym.
Organizatorzy konkursu przyk∏adali szczególnà wag´ do ukazania uroków Glinojecka w sposób artystyczny, kadrowania otoczenia zgodnie

z zasadami kompozycji, umiej´tnoÊci obserwowania rzeczywistoÊci i rejestrowania jej w sposób ukazujàcy wyobraêni´ i wra˝liwoÊç autora.
Na konkurs nades∏ano 32 zestawy fotografii (po 3 w zestawie), z czego do fina∏u zakwalifikowano 13 tryptyków autorstwa pi´ciu fotografików

amatorów. Jury w sk∏adzie: Boles∏aw Prus, Andrzej Woliƒski i Wojciech Bruêdziƒski, po ocenieniu wszystkich nades∏anych prac, I nagrod´ przy-
zna∏o Lechowi Boniewskiemu, II nagrod´ Dorocie Zàbczyk, III nagrod´ Marcelinie WiÊniewskiej.

Nagrody dla zwyci´zców ufundowa∏ Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck, Waldemar Godlewski.
Prace mo˝na obejrzeç na wystawie pokonkursowej w M-GOK.

Nades∏ano 32 zestawy zdj´ç

Konkurs fotograficzny „Tryptyk o Glinojecku”

Autor Lech Boniewski - I nagroda

Autor Wojciech Bruêdziƒski - zdj´cie poza konkursem Autorka Dorota Zàbczyk - II nagroda

Autorka
Marcelina WiÊniewska 

- III nagroda
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Autor Lech Boniewski 

Pasowanie
na Przedszkolaka

- Zdobyte przez naszych wychowanków wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci mogliÊmy podziwiaç ju˝ podczas uroczysto-
Êci „Pasowania na Przedszkolaka” – mówià w glinojeckim
przedszkolu.

Dzieci stan´∏y na wysokoÊci zadania. Chocia˝ do przedszko-
la ucz´szcza∏y dopiero drugi miesiàc, z wielkim zaanga˝owaniem
zaprezentowa∏y swoje umiej´tnoÊci. Dla nich to pierwsze po-
wa˝ne wystàpienie przed publicznoÊcià. Rodzice bardzo dumni,
w pe∏ni zadowoleni ze swoich pociech, bili gromkie brawa. Na-
st´pnie nadesz∏a wyjàtkowa chwila symbolicznego wstàpienia do
spo∏ecznoÊci przedszkolnej. Dzieci z przej´ciem wspólnie z∏o˝y-
∏y Êlubowanie, ˝e b´dà dobrymi przedszkolakami i swoim zacho-
waniem b´dà sprawiaç radoÊç rodzicom i nauczycielkom. Pani
dyrektor, za pomocà dotkni´cia ka˝dego malucha „zaczarowa-
nym o∏ówkiem”, dokona∏a uroczystego pasowania na przedszko-
laka. Mi∏ym akcentem by∏o wr´czenie dzieciom s∏odyczy zafun-
dowanych przez zawsze niezawodnych rodziców.

W Miejsko Gminnym Przedszkolu w Glinojecku

Autorka Aneta Betlewicz

Autorka Dorota Zàbczyk

Autor Kacper WiÊniewski
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„... Wraca pami´ç o tych, których nie ma.”

Stypendium Burmistrza dla wyró˝niajàcych si´ uczniów LO

Pod takim has∏em 25 listopada w Gimnazjum w Glinojecku
odby∏ si´, ju˝ po raz ósmy, wieczorek poezji. By∏ on okazjà do
g∏´bszej refleksji i uÊwiadomienia sobie, jak wa˝nà rol´ w na-
szej historii odgrywajà walki o niepodleg∏à Polsk´. W tym roku
obchodziliÊmy 70. rocznic´ wybuchu II wojny Êwiatowej, wi´c
tematyka ta by∏a nam tym bardziej bliska.

Wielu uczniów poÊwi´ci∏o swój czas, by ten wieczór by∏ wy-
jàtkowy i udowodni∏, ˝e pami´tamy – choç czas mija – i˝ wol-
noÊç jest dla nas sprawà wa˝nà.

Wiersze, piosenki... S∏uchajàc utworów mo˝na by∏o – choç-
by oczami wyobraêni – przenieÊç si´ do rozkwitajàcych ró˝, je-
siennego deszczu, z∏oconych pól... Do czasów, kiedy nic nie
by∏o nam dane – kiedy o niepodleg∏oÊç musieliÊmy walczyç
i nie dawaç za wygranà.

O takich chwilach z historii naszego narodu nie nale˝y za-
pominaç i jeÊli tylko nadarza si´ ku temu okazja – pokazywaç,
˝e nie jesteÊmy oboj´tni. Warte uwagi jest równie˝ to, jak wie-
lu uczniów zupe∏nie bezinteresownie – anga˝uje si´ w takie
uroczystoÊci.

Serdeczne podzi´kowania nale˝y skierowaç dla – p. Joan-
ny Turalskiej oraz p. Aldony WiÊniewskiej, które przygotowa∏y
tegoroczny wieczorek i przyczyni∏y si´ do tego, ˝e ten na pozór
zwyk∏y, listopadowy wieczór nabra∏ zupe∏nie innych barw. Dzi´-
kujemy równie˝ osobom, które przyby∏y, by zobaczyç owoc na-
szej pracy – uczniom, absolwentom, nauczycielom, rodzicom
oraz wszystkim, którzy zaszczycili nas swà obecnoÊcià.

Martyna Bens klasa III d

Z inicjatywy dyrektora
Liceum Ogólnokszta∏càcego
w Glinojecku, Wies∏awa Mosto-
wego oraz szkolnego Ko∏a PCK
prowadzonego przez p. S∏awo-
mira Konstantynowicza 1 grud-
nia odby∏a si´ akcja honorowe-
go krwiodawstwa. 36 osób od-
da∏o ∏àcznie 16,2 litra krwi.
Krwiodawcami byli uczniowie kl.
III LO (12 osób), nauczyciele
oraz mieszkaƒcy miasta i gminy
Glinojeck. Akcj´ krwiodawstwa
zorganizowa∏ i przeprowadzi∏
Polski Czerwony Krzy˝, Zarzàd
Okr´gowy w Ciechanowie i Sta-
cja Krwiodawstwa przy Woje-
wódzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym w Ciechanowie.

10 listopada w Opinogórze ro-
zegrany zosta∏ powiatowy fina∏
konkursu „Bezpieczna droga do
szko∏y”. Wzi´∏o w nim udzia∏ ok.
200 uczniów, z wszystkich gmin
powiatu ciechanowskiego oraz
z samego Ciechanowa.

„Bezpieczna droga do szko∏y”
to program stworzony z myÊlà
o najm∏odszych uczestnikach ru-
chu drogowego. Realizowany
jest od 2002 r. przez samorzàd
Województwa Mazowieckiego

stwo Ciechanowskie.
W tym roku w powiatowym fi-

nale konkursu du˝y sukces uzy-
skali uczniowie z Zespo∏u Szkó∏
Ogólnokszta∏càcych w OÊcis∏owie.
W kategorii gimnazjalistów I miej-
sce wÊród ch∏opców zajà∏ ¸ukasz
Sobolewski, natomiast w kategorii
szkó∏ podstawowych II miejsce
wÊród dziewczàt wywalczy∏a Karo-
lina Urbaƒska. Nagrodà za I miej-
sce by∏ rower górski, a za II miej-
sce fotograficzny aparat cyfrowy.

we wspó∏pracy z Wojewódzkimi
OÊrodkami Ruchu Drogowego
i Policjà. Celem programu jest
poprawa bezpieczeƒstwa dzieci
doje˝d˝ajàcych na rowerach do
szkó∏ oraz wspieranie wychowa-
nia komunikacyjnego w szko∏ach.
Tote˝ cz´Êç praktyczna konkur-
sowych zmagaƒ polega∏a na
sprawdzeniu umiej´tnoÊci bez-
piecznego kierowania rowerem
na torze przeszkód. Wspó∏orga-
nizatorem konkursu by∏o Staro-

Z ˝ycia szkó∏

Krwiodawcy
w Liceum

Sukcesy uczniów z OÊcis∏owa
W konkursie „Bezpieczna droga do szko∏y”...

W XI Regionalnym Przeglà-
dzie Piosenki Turystycznej w Cie-
chanowie Szko∏´ Podstawowà
w OÊcis∏owie reprezentowa∏ duet

sukces - zaj´li II miejsce w kate-
gorii szkó∏ podstawowych.

„Kamil i Magda”, tj. Kamil GnaÊ
z kl. VI i Magda Kraszewska z kl.
V. Wykonali piosenk´ pt. „Jadà
wozy kolorowe”. OdnieÊli du˝y

... i w XI Przeglàdzie Piosenki Turystycznej

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku
przyj´ty zosta∏ regulamin przyznawania stypendium nauko-
wego Burmistrza Miasta i Gminy dla uczniów miejscowego
Liceum Ogólnokszta∏càcego im. W∏adys∏awa Reymonta.

Warunkiem otrzymania stypendium w ka˝dej klasie jest wzorowa
lub dobra ocena z zachowania oraz wysokie oceny ze wszystkich
przedmiotów: dla stypendium I stopnia – Êrednia ocen od 4,75; dla
stypendium II stopnia – Êrednia ocen od 4,50; dla stypendium III

stopnia – Êrednia ocen od 4,25. W przypadku jednakowej Êredniej
ocen u kilku uczniów w jednej klasie pierwszeƒstwo ma uczeƒ, któ-
ry posiada wi´kszà liczb´ ocen celujàcych i bardzo dobrych z przed-
miotów obj´tych egzaminem maturalnym.

Stypendium wyp∏acane b´dzie przez Liceum Ogólnokszta∏càce
w Glinojecku przelewem na konto ucznia. Stypendium I stopnia wy-
nosi 300 z∏, II stopnia – 200 z∏, III stopnia – 100 z∏. Stypendium na
rok szkolny 2009/2010 b´dzie przyznawane od drugiego semestru,
tj. za okres od 1 lutego do czerwca 2010 r.
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Wymagania: Posiadanie kwalifikacji do organizowania i prowadzenia za-
j´ç sportowo-rekreacyjnych w tym:

1) posiadanie kwalifikacji nauczyciela wychowania fizycznego lub kwa-
lifikacje trenera albo instruktora w jednej z dyscyplin sportowych: koszy-
kówka lub pi∏ka no˝na, pi∏ka r´czna lub siatkówka,

2) instruktor, trener, nauczyciel - powinien mieç ukoƒczone studia wy˝-
sze na kierunku wychowanie fizyczne lub posiadanie co najmniej Êredniego
wykszta∏cenia oraz ukoƒczony specjalistyczny kurs instruktorów i zdany eg-
zamin koƒcowy,

3) posiadanie zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych oraz korzystanie z pe∏ni
praw publicznych,

4) niekaralnoÊç za przest´pstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodar-
czemu, przeciwko dzia∏alnoÊci instytucji paƒstwowych oraz samorzàdowych,
przeciwko wiarygodnoÊci dokumentów lub za przest´pstwa karno – skarbowe,

5) mile widziany sta˝, praktyka, przygotowanie zawodowe,
6) ukoƒczone specjalistyczne kursy ze stopniem trenera bàdê inny doku-

ment potwierdzajàcy kwalifikacje,
7) kreatywnoÊç i dyspozycyjnoÊç.
Zakres wykonywanych zadaƒ:
1) organizacja zaj´ç sportowo-rekreacyjnych na obiekcie.
2) przygotowanie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego

realizacjà.
3) prowadzenie rejestru u˝ytkowników obiektu,
4) przygotowanie sprawozdaƒ okresowych z dzia∏aƒ realizowanych na

obiekcie,

5) dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
6) dbanie o porzàdek na obiekcie,
7) przestrzeganie i stosowanie regulaminu korzystania z kompleksu bo-

isk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” w Glinojecku.
Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny z telefonem kontaktowym,
2) ˝yciorys zawierajàcy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, wykszta∏-

cenia i kwalifikacji,
3) pisemna koncepcja organizacji dzia∏aƒ sportowo-rekreacyjnych na

obiekcie, opracowana przez osob´ ubiegajàcà si´ o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów poÊwiadczajàcych wykszta∏cenie oraz potwier-

dzajàcych posiadane kwalifikacje i umiej´tnoÊci,
5) referencje,
6) oÊwiadczenie kandydata o niekaralnoÊci,
7) oÊwiadczenie o stanie zdrowia,
Wymagane dokumenty aplikacyjne nale˝y sk∏adaç w zamkni´tych koper-

tach w sekretariacie Urz´du Miasta i Gminy Glinojeck do dnia 31.12.2009r.
z dopiskiem „Trener Êrodowiskowy Moje Boisko - Orlik 2012”

Informacje dodatkowe:
1) forma zatrudnienia: umowa zlecenie. Przewiduje si´ zatrudnienie 1 oso-

by, na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku.
Z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia.

2) praca w dni robocze oraz w soboty i niedziele.
O wynikach przeprowadzonego post´powania konkursowego kandydaci

zostanà powiadomieni indywidualnie.

Miasto i Gmina Glinojeck poszukuje kandydata
na trenera Êrodowiskowego w kompleksie boisk „Orlik 2012” w Glinojecku

W zorganizowanym w grudniu br.
47 Samochodowym Rajdzie „Barbór-
ka” uczestniczy∏ samochód z widocz-
nymi z dala napisami: „WAPNOPOL”
i „GLINOJECK”.

Zas∏uga to entuzjasty samochodowego
sportu, w∏aÊciciela glinojeckiej firmy „Wapno-
pol”, Adama Nowakowskiego, który specjalnie
w tym celu wydzier˝awi∏ rajdowy samochód,
czarno-˝ó∏ty Lancer Evo IX. Sam te˝ uczestni-
czy∏ w rajdzie w roli pilota. Jako kierowca wy-
stàpi∏ Maciej Krzyszycha z Olsztyna.

Rajdowa pasja Adama Nowakowskiego
trwa ju˝ jakiÊ czas. Pomys∏ wzi´cia udzia∏u
w Rajdzie „Barbórka” narodzi∏ si´ podczas je-
go pobytu w Miko∏ajkach, gdzie odbywa∏y si´
Mistrzostwa Âwiata w rajdach samochodo-
wych. Nasz rozmówca uwa˝a bowiem ten rajd
za jeden z najwa˝niejszych rozgrywanych
w Polsce.

- Dla mnie wyst´p w tym rajdzie jest ˝ycio-
wym marzeniem. Z uwagi na swój wiek nie
startuj´ za kierownicà, choç gdybym mia∏ 10
lat mniej, na pewno chcia∏bym zasiàÊç na le-
wym fotelu. Ale pe∏nienie roli pilota tak˝e jest
du˝ym prze˝yciem. Zawsze pasjonowa∏a mnie
szybka jazda i ten sport. MyÊl´, ˝e samochód
jest dobrze przygotowany. Choç w pierwszym
wyst´pie mo˝e byç trudno o dobry wynik, to
tak jak wszyscy startujàcy w rajdzie, liczymy na
jakiÊ sukces - mówi∏ Adam Nowakowski przed
zawodami.

Olsztyƒsko-glinojecka za∏oga debiutujàca
w Lancerze Evo IX przed startem liczy∏a
przede wszystkim na to, ˝e uda im si´ opano-
waç auto o nap´dzie 420 koni i dotrzeç na me-
t´ bez wi´kszych przygód. Tymczasem na me-
cie pierwszego odcinka specjalnego okaza∏o
si´, ˝e mimo minimalnego pomylenia trasy,

osiàgn´li 16 czas. A przecie˝ w rajdzie
startowa∏o ponad 120 za∏óg, a w samej
klasie „3” przeznaczonej dla mocnych,

czteronap´dowych aut, niemal 50 za∏óg. Czasy na ko-
lejnych odcinkach specjalnych równie˝ by∏y dobre i za-
∏oga Krzyszycha – Nowakowski po pierwszej p´tli zaj-
mowa∏a 20 miejsce w klasyfikacji generalnej (!) To ozna-

cza∏o, ˝e szanse awansu do Kryte-
rium Asów na ulicy Karowej w War-
szawie, gdzie trafia tylko kilkanaÊcie
za∏óg, by∏y jak najbardziej realne. Nie-
stety, tu˝ przez startem piàtego odcin-
ka specjalnego wydarzy∏a si´ awaria
techniczna. Za∏oga prze˝y∏a spore
rozczarowanie, ale gdy opad∏y emo-
cje, pozosta∏a radoÊç z jazdy podczas
debiutu w czteronap´dowym samo-
chodzie.

A oto wypowiedê kierujàcego, Ma-
cieja Krzyszychy:

- Na pewno ten rajd jest specyficz-
ny – bardzo ciasny czasowo. Naj-

mniejszy b∏àd na odcinku, który kosztuje zawodnika se-
kund´ czy dwie, przesuwa go w ty∏ w klasyfikacji. Ale my
nie startowaliÊmy, aby mierzyç si´ z czo∏ówkà, bowiem
moje doÊwiadczenie z czteronap´dówkà jest zbyt ma∏e.
Po testach naszego Lancera przekonaliÊmy si´, ̋ e ci´˝-
ko jest utrzymaç taki samochód na wyznaczonym torze
jazdy. Przy takiej mocy auto jest naprawd´ trudne do
opanowania.

I jeszcze na zakoƒczenie wypowiedê Adama Nowa-
kowskiego:

- Pierwszy raz uczestniczy∏em w tego typu imprezie
i wra˝enia sà bardzo pozytywne. Ekstremalna jazda,
du˝o adrenaliny – podoba∏o mi si´. Bardzo ˝a∏ujemy, ˝e
mieliÊmy awari´ samochodu i straciliÊmy prawie 2 minu-
ty. Gdyby nie to, zaj´libyÊmy korzystne miejsce i sàdz´
˝e trafilibyÊmy do ostatniej próby na ul. Karowej, co by-
∏oby prawdziwym sukcesem. Mimo wszystko jestem za-
dowolony. Pozdrawiam wszystkich, którzy nam kibico-
wali.

Adamowi Nowakowskiemu nale˝y si´ du˝e uznanie
za to, ˝e dzi´ki niemu Glinojeck zareklamowa∏ si´ przed
ca∏à Polskà.

(W tekÊcie wykorzystano: rozmow´ z Adamem
Nowakowskim oraz tekst z Internetu: www.Krzyszycha.
com)

Uczestnik rajdu Adam Nowakowski

Rajdowy Lancer Evo IX 

Glinojeck w Rajdzie Barbórki
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UCHWA¸A Nr XXIX/167/09
Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 01 grudnia 2009 roku 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod´
i zbiorowego odprowadzania Êcieków na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-
morzàdzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póêniejszymi
zmianami) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (Dz. U. z 2006 ro-
ku Nr 123, poz. 858) - Rada Miejska w Glinojecku uchwala, co nast´puje:

§ 1
Zatwierdza si´ taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod´ i zbiorowego

odprowadzania Êcieków na okres od dnia 01.01. 2010 roku do dnia 31. 12.
2010 roku opracowane przez Zak∏ad Gospodarki Komunalnej Spó∏ka z ogra-
niczonà odpowiedzialnoÊcià w Glinojecku, w brzmieniu stanowiàcym za∏àcz-
nik Nr 1 do niniejszej uchwa∏y.

§ 2
Taryfy, o których mowa w § 1 majà zastosowanie do zbiorowego zaopa-

trzenia w wod´ i zbiorowego odprowadzania Êcieków realizowanego przez
Zak∏ad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku na terenie Miasta
i Gminy Glinojeck.

§ 3
Zak∏ad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku og∏asza taryfy

w Tygodniku Ciechanowskim i na tablicach og∏oszeƒ na terenie Miasta i Gmi-
ny Glinojeck w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejÊcia ich w ˝ycie.

§ 4
Z dniem 31 grudnia 2009 roku traci moc Uchwa∏a Nr XIX/131/08 Rady

Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków na
terenie Miasta i Gminy Glinojeck.

§ 5
Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck.

§ 6
Uchwala wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Za∏àcznik Nr 1
do Uchwa∏y Nr XXIX/167/2009 z dnia 01 grudnia 2009 roku

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod´ i zbiorowego odprowa-
dzania Êcieków dla Miasta i Gminy Glinojeck na okres od 01. 01. 2010 ro-
ku do 31. 12. 2010 roku.

Niniejsze taryfy stanowià zestawienie cen i stawek op∏at za zaopatrzenie
w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków obowiàzujàce na terenie Miasta
i Gminy Glinojeck od dnia 1. 01. 2010 roku do dnia 31. 12. 2010 roku (jeden
rok).

Opracowane zosta∏y na podstawie ustawy z dnia 07. 06. 2001 roku o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzeniu Êcieków (Dz. U. Nr

72, poz. 747) oraz przepisami Rozporzàdzenia Ministra Budownictwa z dnia
28. 06. 2006 roku w sprawie okreÊlenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie
taryf. Taryfowe ceny i stawki op∏at dotyczà wszystkich odbiorców us∏ug wodo-
ciàgowo-kanalizacyjnych, wed∏ug dotychczasowego podzia∏u odbiorców,
Êwiadczonych przez Zak∏ad Gospodarki Komunalnej Spó∏ka z ograniczona
odpowiedzialnoÊcià w Glinojecku.
Rodzaje i wysokoÊç cen i stawek op∏at:
I. Taryfa za pobranà wod´ dostarczonà urzàdzeniami wodociàgowymi:

1) Dla gospodarstw domowych 2.66 z∏ netto za 1 m3 wody + podatek
VAT 7%
2) Dla pozosta∏ych odbiorców 3.40 z∏ netto za 1 m3 wody + podatek
VAT 7%
3) Sta∏a op∏ata abonamentowa 1.00 z∏ netto + podatek VAT 22 %

II. Taryfa za odprowadzone Êcieki do urzàdzeƒ kanalizacyjnych:
1) Dla gospodarstw domowych 4.11z∏ netto za 1 m3

odprowadzonych Êcieków + podatek VAT 7%
2) Dla pozosta∏ych odbiorców 6.48 z∏ netto za 1 m3 odprowadzonych
Êcieków + podatek VAT 7%

III. Taryfa za Êcieki dostarczone beczkowozem do oczyszczalni Êcieków:
1) Dla gospodarstw domowych 3.13 z∏ netto za 1 m3 odprowadzonych
Êcieków + podatek VAT 7%
2) Dla pozosta∏ych odbiorców 4.59 z∏ netto za 1 m3 odprowadzonych
Êcieków + podatek VAT 7%
Oczyszczenie zbiornika bezodp∏ywowego i transport Êcieków do oczysz-

czalni stanowi us∏ug´, która jest nie obj´ta niniejszà taryfà.
Zarzàd ZGK Sp. z o.o. w Glinojecku

UCHWA¸A Nr XXIX/ 169/09
RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU

z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie obni˝enia 
ceny skupu ˝yta do celów wymiaru podatku rolnego

§ 1.
Obni˝a si´ cen´ skupu ˝yta do celów wymiaru podatku rolnego og∏oszo-

nà w Komunikacie Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego z dnia 19 paê-
dziernika 2009 roku w sprawie Êredniej ceny skupu ˝yta za okres pierwszych
trzech kwarta∏ów 2009 r. (M.P. z 2009 r. Nr 68, poz. 886) z kwoty 34,10 z∏ za
1 dt do kwoty 30,00 z∏ za 1dt.

§ 2.
Traci moc uchwa∏a Nr XIX/120/08 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27

listopada 2008 roku w sprawie obni˝enia ceny skupu ˝yta do celów wymiaru
podatku rolnego.

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

niku Urz´dowym Województwa Mazowieckiego, nie wczeÊniej jednak ni˝
z dniem 1 stycznia 2010 r. i ma zastosowanie od 01 stycznia 2010 roku.

Cukrownia Glinojeck
zmienia w∏aÊciciela

Spó∏ka British Sugar Overseas Polska, do której nale˝y Cukrownia Glino-
jeck ma byç przej´ta przez Pfeifer and Langen Polska.

Cukrownia Glinojeck jest jednym z najwi´kszych i najnowoczeÊniejszych
fabryk cukru w Europie. W latach 2006-2007 w jej rozbudow´ i modernizacj´
zainwestowano ok. 170 mln z∏. Rocznie produkuje si´ tu prawie 200 tys. ton
cukru, co stanowi ponad 11 % udzia∏u w polskim rynku cukrowniczym. Cu-
krownia to bardzo wa˝ny zak∏ad dla Miasta i Gminy Glinojeck. Rocznie p∏aci
ona naszemu samorzàdowi miejsko-gminnemu 4,5 mln z∏ podatku od nieru-
chomoÊci. Zatrudnia od 250 do 400 osób.

Czy zmiana w∏aÊciciela cukrowni przyniesie jakiekolwiek zmiany dla Miasta
i Gminy Glinojeck oraz dla rolników – producentów buraków cukrowych? Za-
pewne ˝adnych. Dla Miasta i Gminy najwa˝niejsze jest, by tak jak dotychczas
nowy w∏aÊciciel rzetelnie p∏aci∏ podatek. Rolnikom natomiast chodzi o to, by
sprawnie odbierano od nich zakontraktowane buraki i dobrze za nie p∏acono.

Samochód dla OSP Szyjki
19 grudnia w stra˝nicy Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Glinojecku odb´-

dzie si´ przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo-gaÊniczego marki Ford
dla jednostki OSP w Szyjkach.

Zakup samochodu zosta∏ wspó∏finansowany ze Êrodków samorzàdu Wo-
jewództwa Mazowieckiego – w kwocie 66 287 z∏ oraz Gminy Glinojeck –
w kwocie 70 613 z∏. Zakup nowego samochodu wp∏ynie na popraw´ zabez-
pieczenia operacyjnego gminy Glinojeck oraz skrócenie czasu dojazdu stra-
˝aków do miejsca zdarzenia.
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Udana jesieƒ „Kryszta∏u”
Bardzo dobrze spisali si´ pi∏karze „Kryszta∏u” Glinojeck w rozgrywkach IV

ligi na zakoƒczenie rundy jesiennej.
Z dorobkiem 26 punktów uplasowali si´ w tabeli na 4 miejscu, ust´pujàc

tylko dru˝ynom: Ursusa Warszawa, MKS M∏awa i MKS Przasnysz. Jeszcze
przed kilkoma laty nikt zapewne nie przewidywa∏, ̋ e nasi pi∏karze b´dà tak do-
brze dawali sobie rad´ w IV lidze, do której przecie˝ dopiero co awansowali.

Trener W∏odzimierz Kownacki tak ocenia sukces zespo∏u:
- JesteÊmy bardzo zadowoleni z wyników naszej dru˝yny pi∏karskiej. To

najlepsza runda w historii klubu. A przecie˝ mog∏oby byç jeszcze lepiej, gdyby
nie kilka bardzo pechowo przegranych spotkaƒ, dos∏ownie w ostatnich sekun-
dach. Przed tegorocznymi rozgrywkami z dru˝yny odesz∏o wielu zawodników,
na ich miejsce przyszli nowi, którzy bardzo dobrze wkomponowali si´ w ze-
spó∏, wnieÊli do niego nowà jakoÊç.

Dobre wyniki „Kryszta∏u” to oczywiÊcie przede wszystkim zas∏uga trenera
i zawodników, ale nie mo˝na pominàç roli sponsorów klubu. Oto oni: ZPM
Zdzis∏aw Zielonkowski, Hurtownia Kinga – S∏awomir Kowalski, ZPM Miros∏aw
P∏oski, Wegaz – S∏awomir Wernicki, Syngenta Seeds Sp. z o.o., PTH Wapno-
pol – Adam Nowakowski, Hotel LeÊny – Urszula ˚ycieƒska, Bogdan Przybysz,
Gospodarstwo Rolne – Jegliƒski Sp. z o.o., Us∏ugi Piekarnicze – Henryk K´-
sicki, Us∏ugi Piekarnicze – Bartek Wichowski, Gospodarstwo Rolne Sadpol –
Magdalena Glinicka, Spó∏ka Jawna M∏awa – Bartkowski, Koêlakiewicz, Lu-
dwiƒski, Cedrob S.A. Ciechanów, Tadeusz Cichocki.

˚yczymy pi∏karzom „Kryszta∏u”, by wiosenna runda rozgrywek, ju˝
w 2010 r., by∏a równie udana.

T.W.

Tabela IV ligi po zakoƒczeniu rundy jesiennej. W poszczególnych rubrykach:
liczba rozegranych spotkaƒ, liczba zdobytych punktów, liczba zwyci´stw, re-
misów, pora˝ek, stosunek bramek.

Podczas meczu „Kryszta∏u” z MKS Ciechanów.    Fot. Lech Boniewski

Fot. Cezary Rzemieniewski

Sportowy weekend w glinojeckiej hali
Pi´kna hala sportowa w Glinojecku w dniach 4 i 5 grudnia znów t´t-

ni∏a ˝yciem. Odby∏y si´ tu dwie du˝e imprezy sportowe.
4 grudnia zorganizowane zosta∏y dru˝ynowe mistrzostwa Mazowsza

w podnoszeniu ci´˝arów, natomiast 5 grudnia mistrzostwa Mazowsza junio-
rów i m∏odzików w taekwon-do.

W zawodach w podnoszeniu ci´˝arów wystartowa∏o 5 zespo∏ów: CLKS
Ciechanów, WLKS Siedlce, Narew Pu∏tusk, Nida Nidzica i zespó∏ gospodarzy
z Glinojecka.

W kategorii m´˝czyzn do lat 16 dru˝yna z Glinojecka odnios∏a spory suk-
ces zajmujàc 2 miejsce, ust´pujàc tylko dru˝ynie CLKS Ciechanów. WÊród ko-
biet nasze zawodniczki zdoby∏y 3 miejsce. Klasyfikacja generalna mistrzostw:
1 miejsce – CLKS Ciechanów – 3 878 pkt, 2 miejsce – WLKS Siedlce – 2 084
pkt, 3 miejsce – Glinojeck – 1 222 pkt, 4 miejsce – Narew Pu∏tusk – 1 095
pkt, 5 miejsce – Nida Nidzica – 706 pkt. Tak wi´c, nasi sportowcy dêwigajàcy
ci´˝ary ustàpili miejsca tylko majàcym Êwietne tradycje w tym sporcie dru˝y-
nom z Ciechanowa i Siedlec.

W mistrzostwach w taekwon-do ITF, które odbywa∏y si´ pod patronatem
burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, wzi´∏o udzia∏ 133 zawodników i zawod-
niczek z 6 klubów: Taekwon Mokotów, KST Warszawa, Taewo Warszawa,
MKT Miƒsk Mazowiecki, Lotos Jab∏onna i LKS Matsogi Ciechanów. Nasi za-
wodniczy startowali jako glinojecka sekcja klubu Matsogi z Ciechanowa.

A oto wyniki naszych zawodników:
M∏odzicy rocznik 1999-2000: Zuzanna Zàbczyk – z∏oty medal w uk∏adach

specjalnych i srebrny medal w technikach specjalnych, Patryk Góêdê – z∏oty
medal w technikach specjalnych, Mateusz Purzycki – srebrny medal w tech-
nikach specjalnych.

M∏odzicy rocznik 1996-1998: Damian Go∏´biewski – srebrny medal w uk∏a-
dach formalnych, Kacper Zàbczyk – bràzowy medal w uk∏adach formalnych.

Juniorzy rocznik 1992-1995: Piotr Zieliƒski – srebrny medal w walkach do
63 kg, Wojciech Purzycki – bràzowy medal w technikach specjalnych.

Najlepszymi zawodnikami mistrzost Mazowsza zostali nasi zawodnicy Zu-
zanna Zàbczyk i Patryk Góêdê.

Zwyci´zcy oprócz medali otrzymali puchary i nagrody rzeczowe. Nagrody
wr´cza∏ burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck Waldemar Godlewski.

Uczestnicy mistrzostw podkreÊlali dobrà organizacj´ zawodów. Tote˝ po-
stanowiono, ˝e Mistrzostwa Polski w 2010 r. odb´dà si´ w Glinojecku.

III miejsce pi∏karzy z SP w Glinojecku
W listopadzie dru˝yna pi∏ki no˝nej ze Szko∏y Podstawowej z Glinojecka

bra∏a udzia∏ w rozegranych w Ciechanowie mistrzostwach powiatu w halowej
pi∏ce no˝nej ch∏opców szkó∏ podstawowych. Startowa∏o 16 zespo∏ów. Po zwy-
ci´stwie w eliminacjach, w których uczestniczy∏y 4 dru˝yny, nasi uczniowie za-
kwalifikowali si´ do fina∏u, zajmujàc ostatecznie w mistrzostwach 3 miejsce.
Wyprzedzi∏y ich tylko reprezentacje trzech podstawówek z Ciechanowa.



Zapewniali o ponownym, liczniejszym przybyciu do Malu˝yna za rok. Pod-
j´to decyzj´, ˝e uroczystoÊci hubertowskie w Malu˝ynie b´dà ju˝ co ro-
ku w drugà sobot´ listopada o godz.10.00. Tak wi´c zapraszamy wszyst-
kich myÊliwych i sympatyków na wspólne spotkanie, gdy minie kolejny rok…
Niech b´dzie dla wszystkich szcz´Êliwy. DARZ BÓR!

Korzystajàc z okazji ˝ycz´ wszystkim b∏ogos∏awionych Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia i obfitoÊci ∏ask Bo˝ych w Nowym 2010 Roku.

Diecezjalny Referent Duszpasterstwa MyÊliwych
Ks. Krzysztof Koz∏owski
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Niezwyk∏ym prze˝yciem w Êwiecie myÊliwskim Okr´gu
Ciechanowskiego by∏o, w dniu 8 listopada 2008 roku
w Malu˝ynie, uroczyste poÊwi´cenie przez Biskupa P∏ockie-
go Piotra Liber´ obrazu Êw. Huberta, patrona myÊliwych.

W tym uroczystym spotkaniu modlitewnym wzi´li udzia∏ parlamentarzyÊci,
przedstawiciele w∏adz samorzàdowych i wielu dostojnych goÊci. By∏ to jubileusz
85–lecia Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego Okr´gu Ciechanowskiego.

Zorganizowanà przy tej okazji wystaw´ ∏owieckà w parafialnym domu w Ma-
lu˝ynie odwiedzili uczniowie z kilkunastu okolicz-
nych szkó∏. Dzieci i m∏odzie˝ – pod opiekà swoich
nauczycieli i wychowawców – przybywali do Malu-
˝yna, aby „oko w oko” spotkaç si´ z przyrodà. Wy-
chodzàcy z sal wystawowych nie ukrywali swoje-
go zachwytu nad pi´knem polskiej przyrody. Po-
twierdzi∏a si´ zasada: „Aby si´ zachwyciç dobrem,
trzeba je najpierw poznaç”.

S∏owa uznania i podzi´kowania nale˝à si´
W∏adzom OÊwiatowym za pomoc w informacji
o istniejàcej mo˝liwoÊci nietypowego, jak na na-
szym terenie, spotkania z pi´knym Êwiatem zwie-
rzàt. Wydaj´ si´, ˝e takie spotkania kszta∏tujà w∏a-
Êciwà postaw´ m∏odego cz∏owieka wobec przyro-
dy. A przecie˝ na tym polu ˝ycia spo∏ecznego ma-
my naprawd´ wiele do zrobienia…

Minà∏ rok. Tym razem UroczystoÊci
Hubertowskie odby∏y si´ 14 listopada
równie˝ w Malu˝ynie – OÊrodku
Duszpasterstwa MyÊliwych Okr´gu
Ciechanowskiego.

Na uroczystoÊci przyby∏o pi´ç pocztów sztandarowych na czele ze sztanda-
rem okr´gowym z Ciechanowa. Udzia∏ wzi´∏o kilkudziesi´ciu myÊliwych z Okr´-
gu Ciechanowskiego oraz zaproszeni goÊcie z Okr´gu P∏ockiego wraz ze swo-
im sztandarem. Uroczystà Msz´ Êw. hubertowskà koncelebrowa∏o pi´ciu kape-
lanów myÊliwych. Opraw´ liturgicznà sprawowali sami myÊliwi, na czele z Pa-
nem Burmistrzem Waldemarem Godlewskim, który odczyta∏ lekcj´ z bie˝àcego
dnia. Przewodniczàcy Okr´gowej Rady ¸owieckiej, Pan Marek Szadkowski z∏o-
˝y∏ wiàzank´ kwiatów przed obrazem Êw. Huberta, przed którym myÊliwi pono-
wili swoje Êlubowanie, ˝e b´dà prawymi myÊliwymi. Opraw´ muzycznà uroczy-
stoÊci ofiarowa∏ Zespó∏ MyÊliwski „Pasja” Pana Janusza Gocaliƒskiego. Po za-
koƒczonej modlitwie w domu parafialnym odby∏a si´ skromna biesiada myÊliw-
ska. Wspólna modlitwa oraz spotkanie przy dobrym bigosie bardzo integrujà
Êrodowisko myÊliwskie ze sobà i z otoczeniem.

Ci z uczestników, którzy po raz pierwszy przybyli do Malu˝yna – wyra˝ali
wdzi´cznoÊç za zaproszenie i mo˝liwoÊç uczestniczenia w takiej uroczystoÊci.

Minà∏ rok na niwie myÊliwskiej...
Malu˝yn 2009


