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Zagrali
dla Karola

Przez dwie niedziele, tj. 1 1
i   1 8 grudnia rozgrywany był
Turniej Charytatywny “Gramy
dla Karola”. Wydarzenie
przebiegało dwuetapowo. 1 1
grudnia odbywały się mecze
eliminacyjne, a  tydzień póź-
niej - finały. W  Turnieju wzięło
udział 21 drużyn: gospodarze
- OSP Glinojeck, OSP Szyjki,
OSP Strzegowo, Nextnet, In-
ex, Myjka, Cedrob, Plebania,
PGM Fire, Kryształ, Kondra-
jec, Uczniowie, 2 Pułk Sape-
rów, Przyjaciele Karola, Zy-
gmuntowo, Chądzyny, OSP
Malużyn, Oldboy, Grani i   Dzi-
kie Koty.

Więcej na str.   11

Gmina
przyjazna
inwestorom
O  inwestycjach w  201 6 roku,
współpracy z  instytucjami
oraz projekcie budżetu na
201 7 – rozmowa z  burmi-
strzem Waldemarem Go-
dlewskim oraz jego zastępcą
Przemysławem Iwańskim.

Więcej na str.   2

Szlachetnie pomagać –
to jest mega!

Jak co roku w  grudniu wolontariusze Szlachetnej Paczki
wyruszają w  teren, aby obdarować rodziny podarkami.
W  tym roku w  Gminie Glinojeck zostało wyłonionych 1 3
rodzin, dla których darczyńcy przygotowali prezenty.
Darczyńcami były grupy osób nie tylko z  naszego terenu.

Więcej na str.   3

ZŁOTE GODY

W  dniu 25 listopada 201 6. w  gminie Glinojeck świętowany
był Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Więcej na str.   3

Wieczór
z  operetką

W  piątek 25 listopada zgro-
madzona w  M-GOK publicz-
ność miała możliwość
zetknąć się z  wykonaną
przez profesjonalnych arty-
stów, najprawdziwszą ope-
retką. Zaprezentowane
przez Teatr Muzyczny IWIA
widowisko pt. “Od czarda-
sza do kankana” przycią-
gnęło widownię nie tylko
z  terenu naszej gminy, ale
również z  zaprzyjaźnionych
ośrodków kultury, a  ogrom-
ne nim zainteresowanie
sprawiło, że bilety nań wy-
przedane zostały na kilka
tygodni przed spektaklem.

Więcej na str.   5

Najpopularniejszy Dzielnicowy 2016
Komenda Powiatowa Policji w  Ciechanowie organizuje kon-
kurs w  celu wyłonienia najpopularniejszego dzielnicowego.
Plebiscyt potrwa do 1 2 stycznia 201 7 r.

Więcej na str.   6

Laureatki z  naszej Gminy
W  połowie listopada w  Ciechanowie odbyło się Drugie Cie-
chanowskie Dyktando o  Pióro prof.   Jerzego Bralczyka. Udział
w  nim wzięło około 1 50 uczestników, w  tym  m.in. nauczy-
ciele, urzędnicy, przedsiębiorcy, uczniowie i   studenci oraz
dziennikarze. Tekst dyktanda odczytał aktor Wojciech Ma-
lajkat, a wykład wygłosił językoznawca prof. Jerzy Bralczyk.

Więcej na str.   3
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Opłaty i  podatki

GMINA PRZYJAZNA INWESTOROMO  inwestycjach w  201 6 roku,
współpracy z  instytucjami oraz
projekcie budżetu na 201 7 – roz-
mowa z  burmistrzem Waldemarem
Godlewskim oraz jego zastępcą
Przemysławem Iwańskim.

201 6 rok dobiega końca. Jakie in-
westycje na terenie gminy uznali-
byście panowie w  tym okresie za
najistotniejsze?
Waldemar Godlewski: Najbardziej
znaczącą inwestycją tego roku jest
modernizacja stadionu miejskiego.
Przeznaczyliśmy na to przedsię-
wzięcie 490 tysięcy złotych, z  cze-
go 40% zostało dofinansowane
przez Ministerstwo Sportu i   Turysty-
ki ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.

Przemysław Iwański: Prace prze-
biegały w  dwóch etapach. Najpierw
przebudowany został kort, a  następ-
nie wymieniona płyta boiska wraz
z  ułożeniem instalacji nawadniającej.

Waldemar Godlewski: Do przebudo-
wy pozostała jeszcze bieżnia. Nie
udało jej się do tej pory zmodernizo-
wać, ponieważ projekt nie obejmował
jej remontu, a  w  związku z  tym nie
uzyskaliśmy dotychczas na te prace
dofinansowania. Mamy nadzieję po-
zyskać te środki w  przyszłym roku.
Projekt przebudowy jest już gotowy.

Przemysław Iwański: Dużym osią-
gnięciem samorządu jest również
pozyskanie nowego inwestora –
spółki JAWAR. Cieszymy się, że ta
firma zainwestowała w  grunty na te-
renie naszej gminy, ponieważ dla
mieszkańców będzie to wielką szan-
są na zatrudnienie. Prace budowla-
ne na obszarze byłej cegielni w  Dre-
glinie już trwają, a  ukończenie
pierwszej hali produkcyjnej planowa-
ne jest na jesień przyszłego roku.
Docelowo, po zamknięciu inwestycji,
powstanie tam 50 miejsc pracy.

To nie jedyne duże inwestycje w  201 6.

Przemysław Iwański: Tak, kolejnym
ważnym dla gminy zadaniem wyko-
nanym wspólnie ze Starostwem Po-
wiatowym była budowa drogi na
odcinku Stary Garwarz – Glinojeck.

Waldemar Godlewski: Wydatkowali-
śmy na to 505 tysięcy złotych, co sta-
nowiło około 28% całości inwestycji.

Jakie przedsięwzięcia planowane
wspólnie ze Starostwem Powiato-
wym jeszcze przed nami?

Waldemar Godlewski: Na przyszły
rok zaplanowana była kontynuacja
przebudowy ulicy powiatowej w  Ma-
lużynie oraz dokończenie remontu
ul. Wojska Polskiego. Jednak Staro-
stwo nie uwzględniło tych inwestycji
w  budżecie na 201 7 rok. Bardzo
żałujemy, że tak się stało, szczegól-
nie mając na względzie komfort
mieszkańców tych terenów, którzy
tak jak Samorząd oczekiwali na ry-
chłe zakończenie prac. Nie tracimy
jednak nadziei. Sądzę, że te dwie,
rozpoczęte przez Powiat inwestycje
zostaną w  niedalekiej przyszłości
ukończone. Dokumentacja tych pro-
jektów jest wszak od dawna gotowa.

Czego nie udało się w  tym roku zrobić?

Waldemar Godlewski: Planowali-
śmy rozpoczęcie budowy kanaliza-
cji w  Ościsłowie. Do tej pory nie
zdołal iśmy zrealizować tego projek-
tu, co nie oznacza, że inwestycja ta
nie będzie wykonana. Złożyl iśmy
wniosek o  dofinansowanie i   czeka-
my na decyzję. Mam nadzieję, że
będzie ona pozytywna. Podobnie
stało się z  planami odnośnie prze-
budowy ulic: Ogrodowej i   Parkowej
oraz modernizacji i   ocieplenia hali
sportowej wraz z  remontem budyn-
ku socjalnego na stadionie. Te
przedsięwzięcia zostaną zrealizo-
wane po uzyskaniu dofinansowania,
być może już w  przyszłym roku.

Przemysław Iwański: Złożony
o  dofinansowanie wniosek na roz-

wój e-usług w  urzędzie również nie
otrzymał środków z  UE, mimo że
znalazł się na liście rankingowej
o  dofinansowanie, więc realizacja
tego projektu przesunięta jest na
201 7 rok.

Niedawno sejm przyjął nową usta-
wę dotyczącą oświaty. Co panowie
sądzą o  tej ustawie?
Przemysław Iwański: Według mnie
jest ona nieprzemyślana. Pomimo
konsultacji społecznych, zdecydowa-
nie negujących ją stanowisk przed-
stawicieli samorządów, a  przede
wszystkim środowisk nauczycieli ta
ustawa stała się faktem. Nasza gmi-
na jest w  o  tyle dobrej sytuacji, że
szkoła podstawowa, gimnazjum i  l i-
ceum ulokowane są w  jednym kom-
pleksie. W  wielu miastach po
gimnazjach pozostaną puste budyn-
ki, które trzeba będzie przecież w  ja-
kiś sposób zagospodarować.

Co z  nauczycielami? Czy rzeczy-
wiście nikt nie straci pracy?
Waldemar Godlewski: W  tej kwe-
stii decyzje podejmować będą dy-
rektorzy placówek oświatowych.
O  zwolnieniach na razie się nie mó-
wi, a  rząd karmi nauczyciel i ogólni-
kami i   sloganami. Znający realia
wiedzą, że zwolnień raczej nie da
się uniknąć. Już w  tej chwil i brakuje
godzin dla nauczyciel i, by mogli wy-
pracować pensum. Wnioski nasu-
wają się same.

Jak wygląda projekt budżetu na
przyszły rok?
Przemysław Iwański: Przed nami
dwie duże inwestycje, które pochłoną

znaczne zasoby finansowe. Będzie to
budowa kanalizacji w  Ościsłowie
i  modernizacja oczyszczalni.

Czyli nie wybudowanie nowej,
a  remont obecnej?
Waldemar Godlewski: Docelowo
planujemy przeznaczyć około 4  mln
zł na jej modernizację. Oczyszczal-
nia ma ponad 1 0 lat i   nigdy dotąd
nie była remontowana. Ekspertyzy
wykazały, że po modernizacji posłu-
ży co najmniej kolejne dziesięć. Za-
mierzamy również więcej środków
przeznaczyć na budowę dróg  m. in.
Krusz-Kamionka, Faustynowo Kolo-
nia oraz na zajęcie się przebudową
ulicy Parkowej i   Ogrodowej.

Czy na ulicę Spokojną, o  której wy-
budowanie postulują mieszkańcy
osiedli przy Południowej i   Polnej
oraz radna z  tego okręgu - Małgo-
rzata Iwańska również przeznaczo-
ne zostaną środki w  budżecie?

Waldemar Godlewski: Ta ulica nie
może zostać wyremontowana, ponie-
waż gmina nie jest jedynym właści-
cielem gruntów, przez które prze-
biega ta droga. Pozostałymi właści-
cielami tychże są: Spółdzielnia Lo-
katorsko-Własnościowa w  Glinojecku
oraz Skarb Państwa. Gmina nie mo-
że prowadzić inwestycji na gruntach,
które nie są jej własnością. Planowa-
ne było wybudowanie tej ulicy w  miej-
scu obecnego rowu melioracyjnego,
który gmina próbowała przejąć od
Skarbu Państwa, niestety, bez powo-
dzenia. W  tej chwili ta droga figuruje
w  dokumentacji jako zwyczajowa. Nie
sądzę, by ten status w  najbliższym
czasie uległ zmianie.

Czego panowie życzylibyście miesz-
kańcom w  Nowym 2017 roku?
Waldemar Godlewski: Przede
wszystkim zdrowia, bo ono jest naj-
ważniejsze, spokoju, jak najmniej
problemów oraz jak najwięcej mię-
dzyludzkiej życzl iwości.

Przemysław Iwański: Z  mojej stro-
ny życzę naszym mieszkańcom
uśmiechu na co dzień, spędzenia
Świąt w  ciepłej, rodzinnej atmosfe-
rze oraz realizacji wszystkich życio-
wych planów w  Nowym Roku.

Dziękuję panom za rozmowę.
Rozmawiała Małgorzata Żdanowska

Obniżenie cen skupu żyta do celów wy-
miaru podatku rolnego i  określenie wy-
sokości stawek podatku od nierucho-
mości oraz zmiany w  uchwale
budżetowej i   Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej - to główne tematy czterna-
stej, ostatniej w  201 6 roku sesji Rady
Miejskiej, która odbyła się w  dniu 30 li-
stopada. Podczas posiedzenia podję-
to łącznie jedenaście uchwał, z  czego
dziesięć- jednogłośnie.

Ceny skupu żyta do celów podatku rolne-
go radni obniżyli z 52,44 zł za 1 dt, na kwo-
tę 44 złotych, zaś jeśli chodzi o podatki
od nieruchomości to uchwalone stawki
przedstawiają się następująco: od grun-
tów związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej opłata podatkowa wy-
nosić będzie 80 groszy od metra kwadra-
towego powierzchni. Od gruntów pod
wodami powierzchniowymi i zbiornikami
stojącymi - 4,54 zł od hektara, a w przy-
padku pozostałych obszarów, w tym za-
jętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej
działalności pożytku publicznego ustano-
wiona została kwota w wysokości 1 9 gro-
szy od metra kwadratowego. Podatek od
terenów niezabudowanych, objętych ob-
szarem rewitalizacji i przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową, usługową, bądź
mieszaną, ewentualnie takich, gdzie pra-
ce budowlane nie zostały ukończone w
terminie zgodnym z przepisami prawa bu-
dowlanego wynosił on będzie 2,98 zł od
jednego metra kwadratowego powierzchni.

W przypadku opłat za budynki to podatek
od mieszkalnych uchwalono na kwotę 58
groszy od metra kwadratowego powierzch-
ni użytkowej, zaś związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej na 20,1 2
zł. Właściciele budynków, w których pro-
wadzi się działalność z tytułu obrotu kwa-
lifikowanym materiałem siewnym zapłacą
w przyszłym roku podatek w wysokości
1 0,59 zł, a miejsc, gdzie udziela się świad-
czeń zdrowotnych - 4,02 zł za metr kwa-
dratowy powierzchni użytkowej.

Podczas obrad podjęto również uchwałę
wybierającą nowych członków Rady Spo-
łecznej działającej przy SPZZOZ w Gli-
nojecku. W jej skład weszli: Artur
Wiśniewski jako przedstawiciel Wojewo-
dy Mazowieckiego oraz Lech Boniewski.
Przed nimi funkcje te pełnili: Andrzej Gon-

tarski i Piotr Stasiak. Ta uchwała była je-
dyną, przy podejmowaniu której radni nie
byli jednomyślni.

W wolnych wnioskach głos zabrali: rad-
na Małgorzata Iwańska w sprawie odśnie-
żania dróg gminnych, z racji częstych w
tamtym czasie opadów śniegu i przymroz-
ków, radny Piotr Gadomski poruszył kwe-
stie przewróconych drzew, a sołtys
Płaciszewa - Grzegorz Stolarski wypo-
wiedział się na temat szkód łowieckich.
Padło również pytanie ze strony radnej
Zofii Kamińskiej do radnego powiatowe-
go Łukasza Kapczyńskiego o udzielenie
informacji w sprawie drogi w Malużynie,
a także kilka innych, skierowanych do bur-
mistrza i skarbnik Gminy.

Red
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ZŁOTE GODY
POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

W  dniu 25 listopada 201 6. w  gminie
Glinojeck świętowany był Jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego. Zło-
te Gody w  201 6 roku obchodzil i:

Halina i   Witold Dudka
Halina i   Tadeusz Homka
Janina i   Józef Kuligowscy
Agnieszka i  Stanisław Lewandowscy
Helena i   Stanisław Madejscy
Wiesława i   Tadeusz Milewscy
Alina i   Stanisław Robakiewicz
Wanda i   Bolesław Wudarczyk

Zaproszeni goście i   jubilaci spo-
tkali się w  restauracji „Kaktus”
w  Glinojecku.

Na wstępie Burmistrz Miasta i   Gmi-
ny Glinojeck Waldemar Godlewski
zwrócił się do par małżeńskich
z  serdecznymi gratulacjami, że do-
trzymali złożonego przed 50-ciu la-
ty zobowiązania o  wytrwaniu we
wzajemnej miłości i   wierności mał-

żeńskiej. W  swoim przemówieniu
podkreślił wartość rodziny w  społe-
czeństwie i   życzył jubilatom w  imie-
niu własnym i  Samorządu Miasta
i   Gminy Glinojeck oraz zebranych
gości - długich i   pogodnych lat życia
w  jak najlepszym zdrowiu i   zadowo-
leniu, w  niegasnącej miłości otocze-
nia najbliższych.

Za zgodność pożycia małżeńskie-
go, za trud pracy i   wyrzeczeń dla
dobra swoich rodzin założonych
przed pół wiekiem, po okoliczno-
ściowej przemowie Burmistrza Mia-
sta i   Gminy Glinojeck - jubilaci
zostal i odznaczeni medalami nada-
nymi przez Prezydenta RP. Trzy
pary nie uczestniczyły w  spotkaniu:
2 pary ze względu na stan zdrowia
natomiast 1 para z  powodu śmier-
ci jednego z  małżonków. Jubilaci
otrzymali również l isty gratulacyjne
oraz kwiaty.

Danuta Wojkowska

Szlachetnie pomagać –
to jest mega!

Jak co roku w  grudniu wolontariu-
sze Szlachetnej Paczki wyruszają
w  teren, aby obdarować rodziny po-
darkami. W  tym roku w  Gminie Gli-
nojeck zostało wyłonionych 1 3
rodzin, dla których darczyńcy przy-
gotowali prezenty. Darczyńcami by-
ły grupy osób nie tylko z  naszego
terenu. Kilka paczek dotarło do nas
z  Warszawy, jedna ze Śląska.

Z  naszej gminy paczki przygotowy-
wały społeczności szkolne (LO
w  Glinojecku i   Zespół Szkół Ogól-
nokształcących w  Ościsłowie), oby-
dwa przedszkola, radni gminni,
pracownicy Urzędu Miasta i   Gminy,
Grupa Motocyklowa Freewind, gru-
py znajomych i   przyjaciół. Ogólna
wartość dostarczonych do rodzin
paczek to ok. 26.1 50 zł, czyl i śred-
nio 201 1 zł na paczkę. W  przygo-
towywanie paczek zaangażowanych
było ok. 1 000 osób, co stanowi
średnio ponad 70 osób przygotowu-
jących jedną paczkę.

Szlachetna Paczka to super projekt.
Czy wiecie ile szczęścia i   radości
może sprawić? Pewnie nie wiecie,
jeśl i nie uczestniczycie w  tym bez-

pośrednio. Ja mam ogromną przy-
jemność od kilku lat brać czynny
udział w  tym projekcie. Wielkim
szczęściem dla mnie jest, kiedy sły-
szę od człowieka bezdomnego, któ-
remu pomogliśmy, że tyle dobra
w  swoim życiu nie otrzymał, kiedy
dostaję wieczorową porą zdjęcie
dziewczynki śpiącej z  lalką, którą jej
zawieźl iśmy, kiedy dowiaduję się, że
ludzie zaczynają wierzyć w  bezinte-
resowną pomoc, kiedy widzę twar-
dziela - ojca rodziny, który płacze
ze szczęścia. To jest mega! ! !

Dziękuję wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w  tym roku w  akcję: wo-
lontariuszom i  darczyńcom. Wielkie
podziękowania za poświęcony czas,
energię i   zainwestowane fundusze
w  przygotowanie paczek. Mam tylko
nadzieję, że Wasze wielkie serdu-
cha nie rozerwą Wam klatki piersio-
wej i   w  przyszłym roku razem
uszczęśliwimy kolejne rodziny. Ży-
czę Wam wszystkim wesołych
i   szczęśliwych świąt. Do zobaczenia
w  przyszłym roku. Jesteście Wielcy,
tak trzymać! ! !

Wojciech Bruździński

Rejon Glinojeck Szlachetnej Paczki

Doposażenie dla OSP Glinojeck
W  dniu 1 3.06.201 6 r. podpisana zo-
stała umowa dotycząca pomocy fi-
nansowej udzielonej w  formie
dotacji celowej na dofinansowanie
zakupu sprzętu specjal istycznego
dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w  Glinojecku. Inwestycja
dofinansowana jest z  budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego w  ra-
mach „Samorządowego programu
dotyczącego pomocy finansowej dla
gmin/miast na zakup nowych samo-
chodów ratowniczo-gaśniczych ze
sprzętem ratowniczo-gaśniczym za-
montowanym na stałe oraz zakup
sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla
jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych „OSP–201 6”.

W  ramach przyznanej dotacji został
zakupiony zestaw ratownictwa tech-
nicznego, w  skład którego wchodzą

węże hydrauliczne i  adaptacja na
system jednowężowy core. Całkowi-
ta wartość zakupu sprzętu (zgodnie
z  podpisaną umową z  wykonawcą)
wynosi 1 5 773,52 zł.

Źródła finansowania:

- środki pochodzące z  budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego (25%
całkowitej wartości zakupu sprzętu):
3 943,38 zł,

- wkład własny Gminy Glinojeck
(75% całkowitej wartości zakupu
sprzętu): 1 1 830,1 4 zł.

Przekazanie gl inojeckim strażakom
zakupionego sprzętu odbyło się 20
grudnia bieżącego roku. W  imieniu
Adama Struzika - marszałka woje-
wództwa mazowieckiego przekaza-
nia dokonał Józef Kaliński.

Aneta Licnerska

Laureatki z  naszej Gminy
W  połowie listopada w  Ciechanowie
odbyło się Drugie Ciechanowskie
Dyktando o  Pióro prof.   Jerzego Bral-
czyka. Udział w  nim wzięło około 1 50
uczestników, w  tym  m.in. nauczycie-
le, urzędnicy, przedsiębiorcy, ucznio-
wie i   studenci oraz dziennikarze.

Tekst dyktanda odczytał aktor Woj-
ciech Malajkat, a  wykład wygłosił ję-
zykoznawca prof.   Jerzy Bralczyk.
Organizatorem wydarzenia było
Społeczne Towarzystwo Oświatowe.

W  ortograficznych zmaganiach z  ar-
chaizmami i   staropolskim słownic-
twem, którymi naszpikowany był
tekst dyktanda, najlepsze w  swoich
kategoriach (urzędnicy i   przedsię-
biorcy) okazały się: Edyta Pawłow-
ska - pracownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gli-
nojecku oraz prowadząca własną
działalność gospodarczą, mieszkan-
ka Zygmuntowa - Monika Pionka.

Dla obu pań była to już druga potycz-
ka z  ortografią. W  zeszłym roku rów-
nież brały udział w  dyktandzie.
Laureatkom serdecznie gratulujemy!! !

Red
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Betlejemskie Światło
Pokoju 2016

W  niedzielę 1 1 grudnia o  9:00 w  Ko-
ściele Świętego Józefa w  Svicie pod
Popradem czekało na światło ponad
1 650 harcerek i  harcerzy Związku
Harcerstwa Polskiego, którzy zaraz
po ceremonii przekazania zawieźli
Światło w  rodzinne strony. W  ten
sposób Betlejemskie Światło Pokoju
rozpocznie swoją drogę, by znaleźć
się na wigil ijnych stołach tych, którzy
chcą przyjąć je do swoich domów.

Idea
Historia zaczyna się w  Betlejem, któ-
re przez lata było w  centrum napięć
politycznych, konfliktów zbrojnych
oraz ataków terrorystycznych. Wła-
śnie tam ponad dwa tysiące lat temu
narodził się Jezus Chrystus. W  Gro-
cie Narodzenia Pańskiego w  Betlejem
płonie wieczny ogień. Od niego co ro-
ku odpala się jedną malutką świecz-
kę, której płomień niesiony przez
skautów w  wielkiej sztafecie przez
kraje i  kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła
w  Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei
ludzie potrafią na chwilę zatrzymać
się, powstrzymać złość i  gniew. W  29-
letniej historii Betlejemskiego Światła
Pokoju, w  zmieniających się warun-
kach politycznych, nigdy nie zdarzyło
się by Światło nie wyruszyło z  Betle-
jem w  swoją drogę. To czyni ze Świa-
tła znak pokoju, świadectwo
wzajemnego zrozumienia i   symbol
pojednania między narodami.

Takim darem skauci WOSM z  całej
Europy, a  wśród nich harcerki i   har-
cerze ZHP pragną podzielić się ze
wszystkimi. Niosąc lampiony ze
Światłem do parafii, szkół, szpitali,
urzędów i  domów, dzielą się radosną
nowiną i  krzewią największe uniwer-
salne wartości braterstwa i  pokoju.

Hasło 201 6
„Odważnie twórzmy pokój”
Błogosławieni, którzy wprowadzają
pokój, albowiem oni będą nazwani
synami Bożymi.

(Mt 5, 9)

Świat spowity jest konfliktami i   woj-
nami. My, ludzie bardzo potrzebuje-
my pokoju wokół siebie, a  przede
wszystkim w  sobie. Zapalone
w  miejscu narodzin Jezusa Chrystu-
sa światło jest symbolem pokoju,
który jest darem. Dlatego tegoroczne
hasło Betlejemskiego Światła Poko-
ju brzmi „Odważnie twórzmy pokój”.

Historia akcji
Betlejemskie Światło Pokoju zorga-
nizowano po raz pierwszy w  1 986
roku w  Linz, w  Austrii, jako część bo-
żonarodzeniowych działań charyta-
tywnych. Akcja nosiła nazwę
„Światło w  ciemności”. Rok później
patronat nad akcją objęli skauci au-
striaccy. Każdego roku dziewczynka
lub chłopiec odbiera Światło z  Groty
Narodzenia Pańskiego w  Betlejem.
Następnie Światło transportowane
jest do Wiednia za pośrednictwem
Austrian Airlines. W  Wiedniu ma
miejsce ekumeniczna uroczystość,
podczas której Płomień jest przeka-
zywany mieszkańcom miasta
i   przedstawicielom organizacji skau-
towych z  wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego orga-
nizuje Betlejemskie Światło Pokoju
od 1 991 r. Tradycją stało się, że ZHP
otrzymuje Światło od austriackich
skautów. Przekazanie Światła odby-
wa się naprzemiennie raz na Słowa-
cji, raz w  Polsce.

Polska jest jednym z  ogniw betle-
jemskiej sztafety. Harcerki i   harcerze
przekazują Światło dalej na wschód:
do Rosji, Litwy, Ukrainy i   Białorusi,
na zachód do Niemiec, a  także na
północ – do Danii.

hm. Monika Kubacka
rzecznik prasowy ZHP

Jak co roku, dzięki drużynie harcer-
skiej “Płomyki Nadziei” z  Ościsło-
wa Betlejemskie Światełko Pokoju
trafiło także do naszej Gminy. Har-
cerzom oraz dh Katarzynie Wachnik
serdecznie dziękujemy za ten wy-
jątkowy dar.

Red

Sylwestra pod gminą nie będzie
W  tym roku wspólne powitanie Nowego Roku pod Urzędem Miasta

i   Gminy w  Glinojecku nie odbędzie się. Przepisy prawne w  kwestii uży-

wania materiałów pirotechnicznych na tego typu wydarzenia zmieniły

się, a  przez to nie jesteśmy w  stanie zakupić zestawu sztucznych ogni

do samodzielnego odpalenia, tak jak dotychczas. Pokaz fajerwerków

był głównym elementem naszej imprezy, a  w  obecnej sytuacji zostal i-

śmy go pozbawieni. Realizacja tego przedsięwzięcia na poziomie po-

dobnym do tych z  lat ubiegłych wiąże się z  kosztami przekraczającymi

nasze możliwości finansowe.

Wojciech Bruździński

Każda chwila jest dobra, aby
zmienić wszystko

Czy czasem wydaje Ci się, że masz
problem z  piciem alkoholu? Czy kie-
dykolwiek przez to popadłeś w  kłopo-
ty? Jeśli Twoje picie lub picie Twoich
bliskich Cię niepokoi, to może chciał-
byś dowiedzieć się czegoś o  wspól-
nocie Anonimowych Alkoholików?
Zacznę może od tego, że ja sama,
zanim trafiłam do AA, prawie nic
o  wspólnocie nie wiedziałam. Po-
siadałam jedynie sprzeczne infor-
macje, które w  żaden sposób nie
pokrywały się z  rzeczywistością.
Dziś moja wiedza na temat AA jest
zdecydowanie większa. We wspól-
nocie jednoczą się przede wszyst-
kim ludzie mający jeden problem –
utratę kontrol i nad piciem.
Osoby te zrozumiały i   pogodziły się
z  tym , że jeśli chcą uniknąć proble-
mów, muszą żyć bez alkoholu. Wiem
z  własnego doświadczenia, że trud-
no jest zaakceptować fakt, iż nigdy
nie sięgnie się po alkohol. Dlatego
członkowie AA starają się przestrze-
gać planu dwudziestoczterogodzin-
nego – zachowują trzeźwość przez
dwadzieścia cztery godziny.
Na spotkaniach dziel imy się do-
świadczeniami, siłą i   nadzieją.
Głównym celem AA jest wytrwanie
w  trzeźwości i   pomaganie tym, któ-
rzy chcą trzeźwość osiągnąć. Waż-
ne jest to, że każdy potrzebujący
wsparcia może uzyskać pomoc we
wspólnocie. Na mitingi przychodzą
ludzie o  różnym pochodzeniu, rel i-
gii, wykształceniu i   wieku. Zarówno
kobiety, jak i   mężczyźni, bo nałóg
nie ma płci, wyznania, poglądów,
czy dyplomu magistra. Nałóg do-
tknąć może każdego.
W  AA bardzo cenimy sobie anoni-
mowość, ponieważ to ona jest du-
chową podstawą zdrowienia. Nikt
z  obecnych na spotkaniach nie udo-
stępnia osobom postronnym nawet
najmniejszej wiedzy o  tych, którzy na
mitingi przychodzą. Jest to warun-
kiem przynależności do wspólnoty.
Grupa utrzymuje się z  dobrowolnych
wpłat członków wspólnoty, nie przyj-
mując datków z  zewnątrz, od osób
nie będących w  AA. Wspólnota nie
prowadzi terapii, nie diagnozuje, nie
udziela pomocy w  odtruwaniu, czy
rekonwalescencji. Nie zapewni także

mieszkania, wyżywienia, pracy, czy
ubrań. Jedyne co może dać to
wsparcie i   pomoc duchową.
Myślę, że każda chwila jest dobra,
aby zmienić wszystko. Cieszę się,
że nadszedł taki moment w  moim
życiu, kiedy zapragnęłam zmiany
i   przestałam odkładać na później
decyzję o  zaprzestaniu picia. Wiem,
że jeśl i nie trafiłabym do AA to mo-
je kłopoty byłyby coraz większe.
Pod wpływem alkoholu wszystko
przybierało na sile, zwielokrotniały
się przeżycia, a  ja piłam coraz wię-
cej i   więcej.
Po jakimś czasie zaczęłam ponosić
konsekwencje swojego picia, które
były dla mnie bardzo bolesne, wsty-
dliwe i  rozległe: utrata zaufania naj-
bliższych, brak rozwoju zawo-
dowego, duchowego, samotność
i   wiele innych. Alkohol, który na po-
czątku był moim pocieszycielem,
bardzo szybko stał się przyczyną
smutku i   przygnębienia, towarzyszą-
cym mi od rana do wieczora. Odkąd
trafiłam do Wspólnoty Anonimowych
Alkoholików inaczej planuję dzień.
Już nie zaczynam go od picia alko-
holu, tylko od krótkiej modlitwy o  po-
godę ducha, od uśmiechu na twarzy
i   od słów „dziś nie piję!”
W  Glinojecku regularnie od kilku lat
odbywają się mitingi Anonimowych
Alkoholików. Grupa ABBA spotyka
się w  każdą sobotę o  godzinie
1 8.00 przy ulicy Targowej 6 w  sal i
Ośrodka Zdrowia (tylne wejście).
W  każdą ostatnią sobotę miesiąca
odbywają się mitingi otwarte dla
uczestników wspólnoty oraz innych,
chętnych osób, które chciałyby się
zapoznać z  działalnością grupy.
Mogą to być bliscy osoby zmagają-
cej się z  nałogiem lub też tacy, któ-
rzy nie mają żadnego kłopotu
z  piciem, a  interesuje ich profilakty-
ka uzależnienia od alkoholu. Na
spotkanie otwarte przyjść może tak
naprawdę każdy.
Jeśl i czujesz, że właśnie w  tej chwi-
l i potrzebujesz wszystko zmienić
–zadzwoń.

Numer telefonu do kontaktu:
51 6064468

Anonimowa



5Wieści Glinojecka listopad - grudzień

Święto Niepodległości

1 1 l istopada to dzień szczególny dla Polaków. W  tym roku dzieci ze
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w  uroczystej akademii przy-
pomniały o  heroizmie naszych przodków w  dążeniu do niepodległego
państwa. Dzieci przedstawiły program słowno-muzyczny urozmaicony
prezentacją multimedialną, która dopełniła całość. Nad przygotowaniem
i   przebiegiem uroczystości czuwała Barbara Błaszkowska.

Źródło: mgokglinojeck.pl

Wieczór z  operetką
W  piątek 25 listopada zgromadzo-
na w  M-GOK publiczność miała
możliwość zetknąć się z  wykonaną
przez profesjonalnych artystów,
najprawdziwszą operetką. Zapre-
zentowane przez Teatr Muzyczny
IWIA widowisko pt. “Od czardasza
do kankana” przyciągnęło widow-
nię nie tylko z  terenu naszej gmi-
ny, ale również z  zaprzyjaźnionych
ośrodków kultury, a  ogromne nim
zainteresowanie sprawiło, że bilety
nań wyprzedane zostały na kilka
tygodni przed spektaklem.

Akcja przedstawienia rozgrywa się
na salonach. Pewnego dnia znu-
dzone monotonią codzienności
małżeństwo arystokratów posta-
nawia zmienić swoje życie i   uciec
w  nieznane, powierzając obowiąz-
ki gospodarzy lokajowi i   pokojów-
ce. Podczas nieobecności pań-
stwa między dwojgiem służących
aż kipi od namiętności splecionej

z  zabawnymi sytuacjami, które
w  efekcie prowadzą bohaterów do
prawdziwego, choć początkowo
trudnego, uczucia, a  tło dla całej
historii stanowią najpiękniejsze
melodie z  operetek,   m. in. “ "Weso-
ła Wdówka", "Księżniczka Czar-
dasza", "Hrabina Marica" oraz
wspaniała choreografia autorstwa
Izabeli Witwickiej.

Obsada: Izabela Witwicka/Kata-
rzyna Guran/Sylwia Frączek, Jaro-
sław Bielecki/Jakub Klich, Marta
Słoniec/Anna Hamryszak/Anna
Kaczmarek, Krzysztof Sojka/Pa-
weł Nowak/Michał Boruta

Scenariusz i   reżyseria: Izabela
Witwicka
Kierownictwo muzyczne: Wie-
sław Murzański
Choreografia: Izabela Witwicka
Kostiumy i  scenografia: IWIA Styl

Źródło: mgokglinojeck.pl

Nagrodzeni w  konkursie
W  dniu 6 grudnia w  siedzibie KPP
w  Ciechanowie odbyło się uroczyste
wręczenie nagród zwycięzcom IV
edycji konkursu ,, Bezpieczna droga
do szkoły". Tym razem był to konkurs
literacki, adresowany do szkół z  tere-
nu powiatu ciechanowskiego. Jego
organizatorami byli: KPP w  Ciecha-
nowie, Starosta Powiatu Ciechanow-
skiego, Prezydent Miasta Ciechanów
oraz WORD w  Ciechanowie. Ucznio-
wie przystępujący do konkursu mieli
za zadanie wykazać się znajomością
zasad bezpieczeństwa na drodze
w  formie wierszyka lub rymowanki.

W  sobotę 1 9 l istopada w  M-GOK, już po raz dwudziesty trzeci, odbyły
się muzyczne Spotkania z  Muzyką Religijną “CECYLIADA”. Tego dnia
na scenie gościl i: ciechanowska schola z  parafii Błogosławionych Płoc-
kich Biskupów Męczenników, gl inojecki chór parafialny oraz nasi przed-
stawiciele - “Wesołe Nutki” ze wsparciem działającego przy domu
kultury koła gitarowego. Do zobaczenia za rok.

CECYLIADA

Muzykowanie
z  "Klubem Seniora"

22.1 1 .201 6 r. spotkaliśmy się z  członkami "Klubu Seniora" w  Glinojecku na
wspólnym muzykowaniu i  pląsaniu. Seniorzy nauczyli przedszkolaków pio-
senki "Jesieniucha", następnie tańczyli i   pląsali przy jesiennych melodiach.
Wspólna zabawa dała wiele radości zarówno dzieciom, jak i  "starszym przed-
szkolakom".
W  ramach odpoczynku dzieci zaprosiły babcie do przeczytania bajek.

Spotkania z  członkami "Klubu Seniora" ma na celu:
• wzmacnianie więzi międzypokoleniowych,
• uczenie tolerancji w  stosunku do ludzi starszych,
• sprawianie radości osobom starszym,
• odczuwanie zadowolenia i satysfakcji z odnoszenia wspólnych sukcesów.

Źródło: Przedszkole wGlinojecku

Zapraszamy na lodowisko
We wtorek 27 grudnia 201 6r. o godz. 1 600 zapraszamy na otwarcie lo-
dowiska „Biały Orl ik” przy ul. Parkowej 22 w Glinojecku.

Lodowisko będzie czynne codziennie w godz. :

1 6 00 – 20 00

CENNIK

1 ) Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży do lat 1 8 – 2,50 zł/h
2) Bilet normalny dla osób powyżej 1 8 roku życia – 5,00 zł/h
3) Wypożyczenie łyżew 2,00 zł/h
4) Rezerwacja całej tafl i lodowiska 1 20,00 zł/h

UWAGA! !

Dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, odpłatnopść za korzysta-
nie z lodowiska "Biały Orl ik" wynosi:

1 ) bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży do lat 1 8 – 1 ,00 zł/h
2) bilet normalny dla osób powyżej 1 8 roku życia – 2,50 zł/h
3) wypożyczenie łyżew 1 ,00 zł/h

Źródło: glinojeck.net

Wśród nagrodzonych prac znalazły
się literackie dzieła uczniów klasy
drugiej Szkoły Podstawowej w  Woli
Młockiej Filii Malużynie. Rymowanki
Filipa Kołpaczyńskiego zatytułowane
,,Znaczki odblaskowe" oraz wiersz
Mai Kopeckiej , ,Droga do szkoły" zo-
stały wyróżnione przez jurorów oraz
nagrodzone przez organizatorów.
Wszystkim uczestnikom konkursu ze
SP w  Woli Młockiej oraz Filii w  Malu-
żynie należą się podziękowania,
a  wyróżnionym uczniom gratulacje.

Źródło: SP Wola Młocka
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Stłuczka w  Dukcie
W  poniedziałek 21 l istopada
o  godz. 7:20 na drodze krajowej
nr  60 w  miejscowości Dukt doszło
do zdarzenia drogowego z  udzia-
łem dwóch pojazdów. Policjanci na
miejscu ustal i l i , że 32-letni miesz-
kaniec pow. płockiego kierując ze-
społem pojazdów marki Renault
z  naczepą nie dostosował prędko-
ści do warunków panujących na
drodze i   najechał na tył wykonują-
cego manewr skrętu w  prawo sa-
mochodu Toyota Avensis. Nikt nie
został ranny. Na miejscu ruch od-
bywał się wahadłowo, utrudnienia
w  ruchu trwały około 2  godz. Kie-
rowca zespołu pojazdów został
ukarany mandatem karnym.

Podejrzany o  rozbój zatrzymany

Policjanci z  Posterunku Policji
w  Glinojecku zatrzymali 31 -latka
podejrzanego o  rozbój. Jak wynika
z  relacji pokrzywdzonej kobiety, naj-
pierw została uderzona w  twarz,
przewróciła się, a  gdy nie chciała
oddać torebki sprawca zaczął ją ko-
pać. Kobieta straciła torebkę z  do-
kumentami oraz telefonem
komórkowym. Mężczyzna usłyszał
już zarzut dokonania rozboju, do
czego się przyznał. Za to przestęp-
stwo kodeks karny przewiduje do 1 2
lat pozbawienia wolności

Śmierć na pasach

Ciechanowscy policjanci prowadzą
czynności w  sprawie wypadku dro-
gowego, w  którym zginął 86-letni
mieszkaniec Glinojecka. Do zda-
rzenia doszło 1 0 grudnia ok.   godz.
7:00 w  Glinojecku na ul. Płockiej.
Według wstępnych ustaleń poli-
cjantów, 46-letnia kierująca samo-
chodem marki Fiat Seicento
potrąciła 86-letniego mężczyznę na
przejściu dla pieszych. Mężczyzna
po kilku godzinach zmarł w  szpita-
lu. Policjanci ustalają wszystkie
okoliczności zdarzenia. Kierująca
pojazdem była trzeźwa.

Nietrzeźwi kierowcy

W  piątek 1 1 l istopada br. o  godz.
1 9:20 w  miejscowości Huta gm.
Glinojeck. Policjanci zatrzymali nie-
trzeźwego kierowcę opla. 53-letni
mieszkaniec pow. płońskiego kiero-
wał pojazdem mając w  organizmie
ponad 1 ,5 promila. 1 0 grudnia
o  godz. 21 :25 w  miejscowości No-
wy Garwarz, pol icjanci z  Posterun-
ku w  Glinojecku zatrzymali
nietrzeźwego kierowcę. 1 8-letni
kierowca Fiata Uno miał w  organi-
zmie 1 promil alkoholu.

podkom. Jolanta Bym

Kierowco!
Nie polujemy na zebrach!

27.1 0.201 6r. uczniowie kl.0-I I I Szko-
ły Podstawowej w  Woli Młockiej
wzięl i udział w  pol icyjnej akcji w  ra-
mach programu „Bezpieczna droga
do szkoły – Kierowco! nie polujemy
na zebrach”.Jest to hasło kampanii
mającej na celu zwrócenie uwagi
kierującym, aby zachowywali
szczególną ostrożność w  pobliżu
przejść dla pieszych. Wyprzedzanie
na przejściu dla pieszych i   niere-
spektowanie znaków to oprócz nad-
miernej prędkości główne przyczyny
wypadków drogowych, niestety czę-

sto tych najtragiczniejszych w  skut-
kach. Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w  Woli Młockiej wraz
z  przedstawicielami Wydziału Ru-
chu Drogowego – Komendy Powia-
towej Policji w  Ciechanowie, wzięl i
udział w  happeningu zorganizowa-
nym przy przejściu dla pieszych
w  Malużynie. Za pomocą plakatów
apelowali do kierowców o  ostrożną
i   bezpieczną jazdę. W  towarzystwie
policjanta podchodzil i do kierowców
i   informowali o  akcji oraz wręczali
własnoręcznie wykonane plakietki.

Iwona Paczkowska

Apel PCK
"Zdrowie jest darem
najcenniejszym"

KRONIKA POLICYJNA

Zdrowie jest darem najcenniej-
szym”. Pamiętając o  tym , Szkolne
Koło PCK zorganizowało 25 listo-
pada 201 6 r. spotkanie pod ha-
słem „ Nie pal przy mnie proszę ! ”.
Uczniowie z  klasy I I – VI przedsta-
wil i społeczności uczniowskiej
i   pracownikom szkoły skutki pale-
nia tytoniu. Dzieciom rozdawano
zakładki a  pracownikom szkoły
ulotki: o  tematyce antynikotynowej.
Ogłosil iśmy też wyniki konkursu
plastycznego , którego celem było
wykonane plakatu zachęcającego
do rzucania palenia . Oto wyniki
tego konkursu:

I   kategoria - klasy kl. I   – III

1 . Maja Konopska – kl. I I I

2. Maciej Łukaszewski – kl. I I

3. Natalia Witulska – kl. I I
Wyróżnienia: Klaudia Łukasik,
Zuzanna Prewęcka, Jakub Matu-
szewski, Oliwier Chrobocinśki.

I I kategoria – klasy IV – VI

1 . Tomasz Felber – kl. IV

2. Oliwia Chrobocinśka – kl. VI

3. Zuzanna Matuszewska – kl . V

Dyrektor szkoły pani Małgorzata
Sobolewska i   opiekun Szkolnego
Koła PCK Anna Dąbrowska dzięku-
ją za udział wszystkim uczestnikom.

Źródło: SP w  Woli Młockiej

Dzieci nie jedzą śmieci
Pod takim hasłem w  dniu 25 listo-
pada 201 6 r. odbyły się zajęcia
w  klasach 0-I I I w  Szkole Fil ialnej
w  Malużynie w  ramach współpracy
z  Powiatową Stacją Sanitarno -
Epidemiologiczną w  Ciechanowie.
Zajęcia prowadziła pani A. Kamiń-
ska, pracownik działu oświaty i   pro-
mocji zdrowia przy PSSE. Dzieci
uczestniczyły w  warsztatach , , Pi-
ramida zdrowia" oraz układały
w  grupach zdrowe jadłospisy na
cały dzień pod hasłem ,,Dzień

zdrowego odżywiania". Następnie
aktywnie, poprzez zabawę ruchową
wykonały mini-test ze znajomości
zasad zdrowego żywienia. Podsu-
mowaniem zajęć były piosenki
o  zdrowiu w  wykonaniu uczniów
oraz prezentacja , , talerzy zdrowia "
przez l iderów grup.

Zajęcia były doskonałą zabawą dla
uczniów, przypomnieniem zasad
zdrowego żywienia oraz treningiem
aktywnej współpracy w  grupie.

Źródło: SP w  Woli Młockiej

Najpopularniejszy
Dzielnicowy 2016
Komenda Powiatowa Policji w  Cie-
chanowie organizuje konkurs
w  celu wyłonienia najpopularniej-
szego dzielnicowego. Plebiscyt
potrwa do 1 2 stycznia 201 7 r.

Dzielnicowy, jako policjant pierw-
szego kontaktu w  rejonie służbo-
wym, odgrywa ważną rolę
w  systemie działań profilaktycz-
nych, ze względu na jego bezpo-
średni kontakt ze społecznością
lokalną, co wpływa na bezpie-
czeństwo mieszkańców.

Już od 1 2 grudnia 201 6 roku
mieszkańcy powiatu ciechanow-
skiego mogą oddawać swoje głosy
na wytypowanego dzielnicowego
poprzez wypełnienie ankiety
i   wrzucenie jej do skrzynek znaj-
dujących się  m. in. w  Komendzie
Powiatowej Policji w  Ciechanowie,
Starostwie Powiatowym, Urzędzie
Miasta, Urzędach Gmin, MOPS,
Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz w
Posterunku Policji w Glinojecku.
Konkurs prowadzony będzie do 1 2
stycznia 201 7 r.

Wypełnioną ankietę będzie można
również przesłać za pomocą inter-
netu na adres mailowy praso-
wy.kppciechanow@ra.policja.gov.pl

podkom. Jolanta Bym

Spotkanie opłatkowe strażaków

We wtorek 1 3 grudnia w  Maluży-
nie po rekolekcyjnej mszy świętej
odbyło się spotkanie opłatkowe
zastępów strażackich z  terenu na-
szej gminy. Przewodniczył mu
proboszcz malużyńskiej parafii -
ks.kan. Krzysztof Kozłowski, który

zarazem pełni funkcję kapelana
strażaków w  gminie Glinojeck.
Zdrowych i   radosnych Świąt Boże-
go Narodzenia oraz Dosiego Roku
201 7 życzył zebranym również
Waldemar Godlewski.

Red
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Interesuje mnie księgowość

Nauczyciele mówią o  niej : cicha,
skromna, wszechstronnie uzdol-
niona i   bardzo pracowita. Roz-
mowa z  Martą Kupniewską –
uczennicą III klasy Liceum Ogól-
nokształcącego im. Władysława
Stanisława Reymonta w  Glino-
jecku, beneficjentką Prezesa Ra-
dy Ministrów za rok szkolny
201 5/201 6.

Stypendium premiera przyzna-
wane jest uczniom z  najwyższą
średnią ocen w  szkole. Jaką
średnią możesz się pochwalić?

W  poprzednim roku szkolnym
udało mi się uzyskać średnią ocen
4,85, podobnie jak mojemu kole-
dze z  klasy, ale ostatecznie zade-
cydowały oceny z  poszczególnych
przedmiotów.

Czy w  związku z  tak wysoką
średnią ocen nauka zabiera ci
dużo czasu?
Myślę, że nie. Staram się jak naj-
lepiej rozplanować swój czas, by
także znaleźć chwilę na odpoczy-
nek i   odetchnięcie od ciągłego na-
tłoku pracy. Bardzo wiele
materiału zapamiętuję z  lekcji,
więc w  domu poświęcam się
głównie przedmiotom, które są dla

mnie najważniejsze i   najbardziej
mnie interesują.

Które dziedziny wiedzy lubisz
najbardziej?
Od zawsze interesowałam się ra-
czej przedmiotami ścisłymi, głów-
nie matematyką. Oprócz tego
bardzo lubię język angielski. My-
ślę, że jego nauka, jest świetną in-
westycją w  moje przyszłe życie,
szczególnie zawodowe. Te dwa
przedmioty wraz z  geografią za-
mierzam również zdawać na ma-
turze.

Co po maturze – jaki wybierzesz
kierunek studiów? Kim chciała-
byś zostać?
Jeszcze dokładnie nie wiem co
chciałabym studiować. Wszystko
zależne jest od wyników matury.
Na pewno będę mierzyć w  stronę
kierunków ścisłych, może finanse
i   rachunkowość, ponieważ od za-
wsze interesowała mnie księgo-
wość i   myślę, że byłby to kierunek
odpowiedni dla mnie.

Pochodzisz z  Szyjk – czy wią-
żesz swoją przyszłość z  miej-
scem zamieszkania?
Raczej nie. Jest to mała miejsco-
wość bez większych możliwości
rozwoju, a  jako młody człowiek
chciałabym się rozwijać i   przede
wszystkim w  przyszłości zdobyć
swoją wymarzoną, dobrą pracę.
W  związku z  tym po maturze za-
pewne przeniosę się do większe-
go miasta, by móc się kształcić
i   spełniać marzenia.

Czym interesujesz się poza na-
uką? Co lubisz robić w  wolnym
czasie?
Bardzo lubię czytać różnego ro-
dzaju książki, szczególnie przygo-
dowe, kryminalne, a  także
romanse. Ponadto interesuję się
cukiernictwem i  jednym z  moich
marzeń jest otworzenie w  przy-
szłości swojej własnej, małej cu-
kierni. Lubię także sport, który
zawsze dodaje mi energii i   sprawia
wiele radości.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Małgorzata Żdanowska

Bajka pomaga,
czyli psycholożka z  papieru

Miejsko-Gminna Bibl ioteka w  Gli-
nojecku we współpracy z  pedago-
gami Szkoły Podstawowej im.
Marii Konopnickiej - Bożeną
Więckowską i   Anną Dołęgowską
rozpoczęła akcję czytelniczo-tera-
peutyczną pt. „Bajka pomaga czyli
psycholożka z  papieru”.

Głównym celem projektu jest po-
pularyzowanie czytelnictwa
i   wskazanie terapeutycznych od-
działywań książki na czytelnika.
W  spotkaniach uczestniczyć będą
uczniowie kl. I I I a  i   grupy uczniów
zakwalifikowanych na zajęcia re-
walidacji indywidualnej. Projekt
wpisuje się w  podstawowe kierunki
realizacji pol ityki oświatowej pań-
stwa w  roku szkolnym 201 6/201 7
ogłoszone przez MEN. Dzięki re-
al izacji projektu dzieci przekonają
się, że odpowiednio dobrana lite-
ratura nie tylko relaksuje, bawi
i   uczy, ale pomaga budować sys-
tem wartości, dodaje sił w  walce
z  przeciwnościami losu oraz
wskazuje życiowe priorytety.

Pierwsze spotkanie odbyło się 28
listopada 201 6 r. Gościem specjal-
nym spotkania był Leszek Wró-
blewski - pełnomocnik Burmistrza
d/s profilaktyki rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych i   przeciw-
działania narkomani, specjal ista i

terapeuta, od którego dzieci wiele
się dowiedziały i nauczyły. Tema-
tem spotkania była bajka pt. „Ku-
rek i Kwaczuś” Marii Molickiej,
mówiąca o adopcji i próbie zrozu-
mienia przez dziecko sensu tego
pojęcia.

Podczas spotkania pełne zaanga-
żowania dzieci opowiadały o swo-
ich przeżyciach, potrafiły
identyfikować się z bohaterami baj-
ki i chętnie uczestniczyły w ćwicze-
niach, polegających na
naśladowaniu głosów zwierząt go-
spodarskich oraz inscenizowaniu
wybranych fragmentów bajki. Po-
nadto dzieci obiecały wykonać ilu-
strację do omawianej bajki, którą w
najbl iższym czasie będzie można
podziwiać w bibl iotece publicznej.

Urszula Wróblewska
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Smerfne Mikołajki
Dzień ten był niezwykle radosny
i   pełen wrażeń dla wszystkich mi-
lusińskich. Już na początku na
przedszkolaki czekało wiele atrak-
cji. Panie nauczycielki zapropono-
wały wiele wesołych zabaw
i  konkursów, w  których wszystkie
dzieci chętnie brały udział.

W  tym dniu, na Smerfy czekała
jeszcze jedna niespodzianka było
to przedstawienie pt. „Gdzie jest
Mikołaj” w  wykonaniu prawdzi-
wych aktorów. Przedszkolacy
z  ogromnym zainteresowaniem
śledzil i losy głównych bohaterów
bajki. Po skończonym występie

najmłodszych odwiedził Święty
Mikołaj, który wręczył im skromne
prezenty ufundowane przez dy-
rekcję przedszkola.

Oczekiwane cały rok Mikołajki mi-
nęły w  bardzo miłej atmosferze
i   przyniosły naszym podopiecz-
nym wiele radości. Dzień ten na
długo pozostanie w  pamięci
wszystkich przedszkolaków, a  nie-
którzy z  nich już od jutra nie będą
mogli doczekać się kolejnej wizyty
Świętego Mikołaja, który do bar-
dzo grzecznych dzieci przychodzi
nawet dwa razy.

AMS Marta Wernicka

Czytamy Sienkiewicza

4 listopada br. w  Liceum Ogólnokształcącym im. W.S. Reymonta w  Glino-
jecku odbył się w  konkurs pn. , ,Czytamy Sienkiewicza”. Fragmenty , ,Krzy-
żaków” czytało sześciu l icealistów. W  jury zasiedl i: Lech Boniewski,
Barbara Ciarcińska oraz przedstawicielka uczniów - Natal ia Plińska. Wy-
niki konkursu:

Miejsce I   – Marta Kupniewska
Miejsce I I – Kamila Bisialska
Miejsce I I I – Natal ia Nebeluk

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a  zwycięzcom gratulujemy!
Ola Żdanowska

Ślubujemy!
28 listopada 201 6r. , był szczegól-
nym dniem dla naszych pierwsza-
ków; ubrani w  strój galowy,
granatowe birety i   kokardki mogli po
około dwóch miesiącach pobytu
w  szkole powiedzieć: „Ślubujemy”.

Dla 24 uczniów klasy IA pierwsze
dni pobytu w  szkole nie były łatwe.
Czasami pojawiły się łzy tęsknoty
za mamą, dawał o  sobie znać trud
noszenia plecaka, wykonywanie po-
leceń nauczyciel i i   przystosowanie
się do norm i   zasad panujących
w  klasie i   szkole, ale daliśmy radę.
Na uroczystość pasowania chętni
uczniowie nauczyli się na pamięć
wierszy a  rytmiczne piosenki
brzmiały głośno i   zapraszały do
wspólnego śpiewu. Choć nasza ko-
ordynacja ruchowa nie jest jeszcze
doskonała, ładnie wykonaliśmy ta-

niec. Trafne odpowiedzi padły na
pytania pana dyrektora K. Tural-
skiego a  potem z  przejęciem po-
wtarzaliśmy ważne słowa przysięgi.

Tradycyjnie pan dyrektor każdego
pasował na ucznia dotykając dłu-
gim ołówkiem a  wychowawczyni
wręczyła pamiątkowe dyplomy. Ro-
dzice, dla których przygotowaliśmy
program artystyczny odwdzięczyl i
się słodkimi niespodziankami, a  ko-
leżanki i   koledzy z  klasy I IA i   I ID
(z  wychowawczyniami) , wręczyli
nam upominki.

Było uroczyście i   radośnie.

Dziękujemy, jesteśmy już uczniami!
Bożena Nowakowska

fot. archiwum SP w  Glinojecku

„Andrzejkowa Zabawa”
W  sobotę 28 listopada odbyła się an-
drzejkowa zabawa dla całej społecz-
ności szkolnej. Rada Rodziców wraz
z  Samorządem Szkolnym Szkoły
Podstawowej i  Gimnazjum, przygoto-
wała dla wszystkich uczniów dysko-
tekę. Uczennice kl. I   Gimnazjum
wróżyły z  fusów i   szpilek, przelewa-
ły wosk i   prowadziły wiele innych
zabaw zwłaszcza dla młodszych
koleżanek i   kolegów. Następnie
wszyscy ruszyl i na parkiet tańcząc
wspólnie „Chocolete” oraz „Taniec

belgijski”. Rodzice zadbali o  odrobi-
nę słodyczy, popcorn i   ciepłe ka-
napki, które można było spożywać
w  pięknie przygotowanej „kawiaren-
ce”. Atmosfera była wspaniała.
Uczniowie bawil i się cudownie za-
praszając także do wspólnej zaba-
wy rodziców.

Panu Dyrektorowi, wszystkim zaanga-
żowanym Rodzicom naszych uczniów
oraz naszym kochanym uczniom dzię-
kujemy za wspólną zabawę.

Iwona Rogalska

Opowieść Wigilijna
2 grudnia 201 6 r. po raz drugi
uczniowie klasy I I IA wraz z  ucznia-
mi zakwalifikowanymi na zajęcia re-
walidacji indywidualnej ze Szkoły
Podstawowej w  Glinojecku uczest-
niczyl i, tym razem w  świątecznych
zajęciach bibl ioterapii, które odby-
wają się w  Miejsko-Gminnej Bibl io-
tece Publicznej w  Glinojecku. Tego
dnia dzieci poznały nowelę pt.
„Opowieść Wigil i jna”, której głów-
nym bohaterem jest słynący ze
skąpstwa Ebenezer Scrooge.

Dzięki opowieści dzieci przeżyły
niezwykłą, bajkową przygodę, do-
wiedziały się ważnej rzeczy, że ce-
lem ludzkiego istnienia nie może

być gromadzenie pieniędzy. Głów-
ny bohater zapomniał, czym jest
miłość i   przyjaźń. Z  powodu skąp-
stwa nie założył rodziny. Dopiero
pod koniec życia uświadomił sobie,
że popełniał błędy i   dzięki temu
zaczął się zmieniać. Na pytanie:
czy w  dzisiejszym świecie można
spotkać takich Ebenezerów? Dzie-
ci jednogłośnie odpowiedziały, że
tak - dodały, że smutne też jest to,
że nie wszyscy potrafią się zmie-
nić, tak jak nasz główny bohater.
Zajęcia przebiegły w  miłej atmos-
ferze dzięki przesympatycznym
uczestnikom, którzy na koniec zo-
stal i obdarowani drobiazgami przez
Świętego Mikołaja.

Urszula Wróblewska

Na pikniku integracyjno-aktywizu-
jącym w  Nowym Garwarzu, który
odbył się w  pierwszą sobotę paź-
dziernika, oprócz wspólnej zaba-
wy, pokazu gaszenia pojazdu
w  wykonaniu gl inojeckich straża-
ków, degustowania smakowitości

RĘKAWICE PRZEKAZANE
oraz wspaniałej, domowej atmos-
fery miało miejsce przekazanie
specjal istycznych rękawic strażac-
kich, ufundowanych przez Sołec-
two Nowy Garwarz dla druhów
z  OSP Glinojeck.

Red
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Czytanie jest ok
Październik jest Międzynarodowym
Miesiącem Bibl iotek Szkolnych.
W  związku z  tym tak jak co roku, bi-
bl ioteka ogłosiła konkurs plastyczny
pod hasłem „Czytanie jest OK”.

Celem konkursu była promocja do-
brej książki i   czytelnictwa oraz za-
cieśnianie więzów pomiędzy
młodszym i  starszym pokole-
niem.Wzięło w  nim udział jedena-
ścioro uczniów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło
w  dniu 26. 1 0. 201 6 r. Jury w  skła-
dzie- Barbara Ciarcińska, Magdale-
na Jędrzejewska i   Mirosława
Tybuszewska wyróżniło najlepsze
prace – biorąc pod uwagę dwie ka-
tegorie wiekowe.

Klasy II-III

I   miejsce – Oskar Miecznikowski kl. IIa
II miejsce –Bartosz Niedziałkowski kl. IIe
III miejsce – Karolina Makowska – kl. IIe

Klasy IV – VI

I   miejsce – Amelia Rawa kl. Vb
II miejsce – Aleksandra Paczkowska kl. VIa
I I I miejsce - Jul ia Zaciewska kl. Vb

Za udział w  konkursie dyplomy
otrzymali:

Nadia Chodacz i   Katarzyna Stań-
czak z  kl . I Ia, Paulina Astrau i   Grze-
gorz Głowacki kl. I Ie oraz Ewelina
Gadecka z  kl . Vb.

Barbara Ciarcińska

Spotkanie ze św. Mikołajem
06.1 2.201 6 r. nasze przedszkole odwiedził długo wyczekiwany gość - św.
Mikołaj. Dzieci od kilku dni przygotowywały niespodziankę dla gościa z  oka-
zji jego imienin, ćwicząc piosenki, wiersze i  tańce. Spotkanie z  Mikołajem mi-
nęło w  bardzo miłej atmosferze. Mikołaj obdarował wszystkie dzieci
prezentami i   prosił, aby były grzeczne przez cały rok. Ale to nie był koniec
niespodzianek i  prezentów:) Pani Dyrektor z  okazji Mikołajek również obda-
rowała wszystkie dzieci zabawkami, wzbogacając kąciki zabaw w  salach.

Źródło: Przedszkole

Spotkanie wigilijne w  M-GOK
21 grudnia odbyło się spotkanie
wigil i jne uczestników zajęć prowa-
dzonych w  domu kultury. Wzięły
w  nim udział dzieci i   młodzież z:
sekcji plastycznej, wokalnej, te-
atralnej, gitarowej, ogniska mu-
zycznego, młodzi aikidocy z  Aikido
Dojo Kantoku oraz zuchy i   harce-
rze z  działającej w  budynku M-
GOK próbnej drużyny harcerskiej.

Podczas spotkania dyrektor domu
kultury - Wojciech Bruździński zło-
żył zgromadzonym najlepsze, bo-
żonarodzeniowe życzenia, po

czym zamiast opłatka, nastąpiło
symboliczne podzielenie się chle-
bem. Tego wieczoru wręczone zo-
stały także nagrody i   wyróżnienia
dla biorących udział w  Gminnym
Konkursie Plastycznym “Anioły
i   aniołki świąteczne”.

Popołudnie przeminęło w  świą-
tecznej atmosferze, o  którą za-
dbali podopieczni Ireny
Tereszczenko umilając ten czas
koncertem kolęd i   pastorałek. Za-
bawy i   konkurencje dla dzieci pro-
wadziła Aneta Betlewicz.

Red

V Wystawa Bożonarodzeniowa

W  piątek, 9 grudnia 201 6 roku,
w  Sali Sportowej w  Gimnazjum
w  Lipowcu Kościelnym, odbyła się
już po raz piąty Wystawa Bożonaro-
dzeniowa zorganizowana przez
Stowarzyszenie Społecznej Samo-
pomocy Lokalna Grupa Działania,
nad którą patronat honorowy objął
Starosta Mławski. .

V Wystawa Bożonarodzeniowa po-
łączona była z  konkursami: dla do-
rosłych na najsmaczniejszą potrawę
wigil i jną oraz dla dzieci do lat 1 5 na
najładniejszą bombkę. Nagrody
ufundowane zostały przez nasze
Stowarzyszenie. IV nagrodę w  kon-
kursie na najsmaczniejszą potrawę
wigil i jną sfinansował Starosta.

Na 1 6 stoiskach wystawców pełno
było ozdób choinkowych, szydełko-
wanych aniołków i   dzwonków, tra-
dycyjnych potraw wigil i jnych
i   bożonarodzeniowych, a  także
bombek wykonanych różnymi tech-
nikami. Podczas dokonywania ocen
przez Komisję na scenie prezento-
wały swoje wokalne umiejętności
dzieci i   dorośl i w  tym nasz Klub Se-
niora z  Glinojecka (który prócz stra-
wy duchowej przygotował kulinarne
stoisko z  łakociami) .

Po zl iczeniu punktacji w  konkursie
dla dorosłych na najsmaczniejszą
potrawę wigil i jną miejsca na podium
przedstawiały się następująco:

1 miejsce – Klub Seniora ALEBAB-
KI z  Wiśniewa

2 miejsce – Klub Seniora „Ziele-
nianki” z  Zielonej

3 miejsce – Klub Seniora z  Ościsło-
wa

4 miejsce – Koło Gospodyń Wiej-
skich z  Turzy Wielkiej

W  konkursie dla dzieci najładniej-
sze bombki przygotowane zostały
przez:

1 miejsce – Gminne Centrum Kultu-
ry Sportu i   Rekreacji z  Lipowca Ko-
ścielnego

2 miejsce – Szkoła Podstawowa
z  Lipowca Kościelnego

3 miejsce – Gimnazjum im. Jana
Pawła I I z  Lipowca Kościelnego

Nagroda pocieszenia: Miejsko –
Gminny Ośrodek Kultury z  Glinojecka

Nagroda pocieszenia: Placówka
Wsparcia Dziennego „PROMYK”
z  Glinojecka

Każdy z  wystawców otrzymał pa-
miątkowy dyplom.

Oprócz w/w  placówek z  terenu
Gminy Glinojeck na Wystawie re-
prezentowało ją jeszcze Sołectwo
Luszewo z  przepięknymi i   smaczny-
mi potrawami.
Źródło: Stowarzyszenie Społecz-
nej Samopomocy Lokalna Grupa

Działania w  Ciechanowie

Wigilia „Płomyków Nadziei”
Biały opłatek, kolędy, piękne i   życzl iwe życzenia, aromat wigil i jnych potraw
oraz podniosły nastrój zbl iżających się Świąt Bożego Narodzenia- w  takiej
atmosferze spotkali się w  sobotni wieczór 1 7 grudnia harcerze z  WDH „Pło-
myki Nadziei” z  Ościsłowa. Była to wyjątkowa uroczystość, w  której uczest-
niczyl i rodzice harcerzy, Pan dyrektor- Marek Marcinkowski oraz nasza
niezastąpiona akompaniatorka Pani Magdalena Witkowska. Wszyscy go-
ście podziel i l i się opłatkiem, składając sobie życzenia, po czym zasiedl i do
degustowania pysznych wigil i jnych potraw. Podczas tego wieczoru było
czuć magię świąt, chociażby dzięki pięknie przystrojonym stołom, nastro-
jowemu blaskowi świec i lampek choinkowych oraz wspólnemu śpiewaniu
kolęd. Był to wspaniały, niezapomniany wieczór.

dh. Katarzyna Wachnik
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Zagrali dla Karola

Przez dwie niedziele, tj. 1 1 i   1 8
grudnia rozgrywany był Turniej
Charytatywny “Gramy dla Karola”.
Wydarzenie przebiegało dwuetapo-
wo. 1 1 grudnia odbywały się mecze
eliminacyjne, a  tydzień później - fi-
nały. W  Turnieju wzięło udział 21
drużyn: gospodarze - OSP Glino-
jeck, OSP Szyjki, OSP Strzegowo,
Nextnet, Inex, Myjka, Cedrob, Ple-
bania, PGM Fire, Kryształ, Kondra-
jec, Uczniowie, 2 Pułk Saperów,
Przyjaciele Karola, Zygmuntowo,
Chądzyny, OSP Malużyn, Oldboy,
Grani i   Dzikie Koty.

W  finale zagrali: Chądzyny, Dzikie
Koty, Grani, Plebania, Kondrajec,
PGM Fire, Inex, OSP Glinojeck,
Kryształ i   Myjka. Najlepszą drużyną
okazała się PGM Fire, drugie miej-
sce zajęła Grani, a  trzecie zdobyła
Plebania. Gospodarze turnieju -
OSP Glinojeck uplasowali się na
piątym miejscu.

Dzięki wpisowemu w  wysokości
1 00zł od drużyny oraz datkom do
puszek umieszczonych przy sto-
iskach z  wyrobami spożywczymi
udało się zebrać kwotę około
4400zł, która w  całości przekazana
została rodzinie Karola z  przezna-
czeniem na jego rehabil itację.

Przypominamy, że we wrześniu Ka-
rol Prusakiewicz uległ poważnemu
wypadkowi podczas gdy sam pró-
bował pomóc komuś innemu. By

mógł wrócić do pełnej sprawności
potrzebuje kosztownych zabiegów
rehabil itacyjnych. Karol na stałe
mieszka w  Glinojecku, studiuje
bezpieczeństwo wewnętrzne na
PWSZ w  Ciechanowie, jest straża-
kiem i   jak najszybciej chce wrócić
do życia sprzed wypadku.

"Chciałbym z  całego serca podzię-
kować wszystkim drużynom, które
wzięły udział w  turnieju za ich zaan-
gażowanie i  postawę fair play,
a  w  szczególności reprezentantom
OSP Strzegowo, którzy przekazali
na rehabilitację Karola wpisowe
w  wysokości 590zł oraz zwycięzcom
- PGM Fire, którzy nagrodę pienięż-
ną w  wysokości 500zł również prze-
kazali na ten cel. Podziękowania
kieruję także do osób, które pomo-
gły w  organizacji turnieju. Dziękuję
Anecie i  Leszkowi Betlewicz za kącik
z  watą i  popcornem, Klubowi Senio-
ra i  kursantom z  M-GOK za pyszne
ciasta i  kanapki, Michałowi Matu-
szewskiemu i  Markowi Mikołajew-
skiemu za sędziowanie oraz
Leszkowi Boniewskiemu za udo-
stępnienie hali. Chciałbym jeszcze
raz podziękować Markowi Mikoła-
jewskiemu za ufundowanie pucha-
rów. Dziękuję radnym Glinojecka za
ufundowanie nagrody głównej -
500zł oraz Wojciechowi Bruździń-
skiemu za udostępnienie nagłośnie-
nia" - powiedział “Wieściom
Glinojecka” prezes OSP Glinojeck -
Łukasz Brzeziński.

Red

III miejsce na powiatowych
mistrzostwach

Dnia 1 5 l istopada w  ciechanow-
skiej hal i sportowej MOSiR odbyły
się Mistrzostwa Powiatu Ciecha-
nowskiego w  Halowej Piłce Noż-
nej. Trener Kamil Boniewski na
zawody zabrał 1 0 chłopców z  na-
szej szkoły. W  turnieju wzięło
udział 8 szkół, które zostały po-
dzielone na 2 grupy. Nasz zespół
w  swoim pierwszym meczu zremi-
sował 1 -1 ze szkołą STO Ciecha-
nów, następnie zwyciężył 2-0 z  SP
Gumowo. Dzięki remisowi 0-0
z  SP Gołymin nasza szkoła uzy-
skała awans do półfinału. Przy-
szło się nam w  nim zmierzyć z  SP
nr  3 w  Ciechanowie. Niestety po

bardzo zaciętym i   wyrównanym
meczu tracimy gola w  nieszczęśli-
wych okolicznościach na kilka se-
kund przed końcem spotkania
i   przegrywamy 1 -0. Jednak za-
wodnicy reprezentujący naszą
szkołę nie zniechęcil i się tym nie-
powodzeniem i   w  meczu o  I I I miej-
sce zdecydowanie wygrali ze SP
w  Młocku 2-0.

Zagrali: Piórkowski Kamil , Markie-
wicz Igor, Poliszewski Mateusz,
Licnerski Kacper, Podlecki Eryk,
Klękowicz Adrian, Pyszniewski
Karol, Dąbrowski Patryk, Ząbczyk
Krzysztof, Gołębiewski Łukasz.

Żródło: SP w  Glinojecku

Dyżur dziennikarski
Informujemy, że w  każdą środę w  godzinach 9.00 – 1 3.00 w  Urzędzie

Miasta i   Gminy w  Glinojecku odbywa się dyżur redaktor naczelnej

„Wieści Glinojecka”.

"Wieści Glinojecka"- pismo samorządowe
Wydawca: Urząd Miasta i   Gminy Glinojeck

Redaguje: Małgorzata Żdanowska
Łamanie i   korekta: Krystian Michał Błaszkowski

Adres redakcji: Urząd Miasta i   Gminy, ul . Płocka 1 2, 06-450 Glinojeck
tel. 23 674 00 1 7, 23 674 00 04

Druk: Drukarnia Pexet
06-400 Ciechanów, ul. Płońska 61 , tel . 502 1 1 4 41 1

OGŁOSZENIA

Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Sikorski przyjmuje
interesantów w  każdy poniedziałek od  1 4.00 do 1 6.00.

Wiceprzewodniczący przyjmują:

Stanisław Zubelewicz - środy od 8.00 do 1 0.00,

Janusz  Przybyszewski  -  piątki  od  1 2.00  do  1 4.00.

Awarie gminnego Internetu prosimy zgłaszać pod numerem telefonu:

696 702 1 1 3

Burmistrz Miasta i   Gminy Gl inojeck

przyjmuje interesantów w  sprawach skarg i   wniosków

w  każdy poniedziałek

w  godzinach od 8.00 do 1 6.00
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WIECZÓR Z OPERETKĄ




