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Miejsko-Gminne Przedszkole w  Glinojecku od 1 września 201 4 roku poszczycić się może

nowym, trzykondygnacyjnym, doskonale wyposażonym budynkiem. Na jego parterze znajduje

się przestronny hol, szatnia dla dzieci, pomieszczenia administracyjne, pokój nauczycielski,

gabinet sensoryczny i   logopedyczno – medyczny, pomieszczenie oraz ciąg kuchenny. I   piętro

zajmują sale zabaw oraz sala ogólna, w  której organizowane są większe uroczystości

przedszkolne i   różnego rodzaju przedstawienia. Na I I piętrze mieszczą się, poza salami

służącymi do przeprowadzania zajęć programowych, sala

komputerowa i   plastyczna.
Więcej na stronie 7

W  dniu 30 stycznia br. zebrani w  siedzibie Urzędu Miasta
radni podjęl i szereg uchwał, dotyczących  m. in. wyboru człon-
ków Komisji Rewizyjnej oraz wynajmowania i   zamiany lokali
mieszkalnych wchodzących w  zasoby Miasta i   Gminy Glino-
jeck.

Czytaj na stronie 5

Tradycyjnie, jak co roku, Gmina
Glinojeck przyłączyła się do wspól-
nego grania z  Wielką Orkiestrą Świą-
tecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka
przeznaczona była dla podtrzymania
wysokich standardów leczenia dzieci
na oddziałach pediatrycznych i   onko-
logicznych oraz godnej opieki me-
dycznej seniorów. W  tym wyjątkowym
dniu wolontariusze gminnego sztabu działal i zarówno w  na-
szym mieście, jak i   Ościsłowie.

Czytaj na stronie 3

Przekazuję Państwu pierwszy od
długiego czasu, pachnący jeszcze farbą

drukarską, najnowszy numer
„Wieści Glinojecka”.

Mamnadzieję, że spełni on Państwa
oczekiwania, a  informacje w  nim

zawarte dotrą nawet do
najodleglejszych zakątków

naszejGminy.

Życzę przyjemnej lektury
Burmistrz Miasta i  Gminy Glinojeck

Waldemar Godlewski

DrodzyMieszkańcy,
Podczas I I I Sesji Rady Miejskiej

w  Glinojecku w  dniu 22 grudnia
201 4, radni uchwalil i budżet Mia-
sta  i   Gminy na rok 201 5. Planowany
dochód ustalono na 27  270  072,1 3  zł,
natomiast wydatki szacuje się na
30  391 71 7,38  zł. Deficyt budżetu
w  kwocie 3 1 21 645,25  zł zostanie
pokryty przychodami z  emisji papie-
rów wartościowych oraz wolnymi
środkami.

Więcej na stronie 3

BUDŻET
UCHWALONY

Zagraliśmy
kolejny raz

Poloneza czas zacząć…

W  sobotę 1 7 stycznia odbył się bal maturalny uczniów
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława
Reymonta w  Glinojecku. Polonez rozbrzmiał w  przepięknie
udekorowanej sal i bankietowej Restauracji „Przy Rondzie”,
a  uczniów do najważniejszego tego wieczoru tańca poprowa-
dzil i: dyrektor szkoły Wiesław Mostowy oraz wychowawczyni
tegorocznych maturzystów Dorota Narulska.

Czytaj na stronie 8

Obrady IV Sesji Rady
Miejskiej

Sołtysi
wybrani
Przez ostatni miesiąc na

zebraniach wiejskich w  po-
szczególnych miejscowo-
ściach odbywały się wybory
sołtysów oraz członków rad
sołeckich na kadencję 201 5-
201 9. Przedstawiamy Pań-
stwu wyniki tych wyborów.

Czytaj dalej na 6

Inwestycja
w  młode
pokolenie

Mieszkania
czekają na
lokatorów
Po dawnym budynku

biurowym PGR w  Kondraj-
cu Pańskim utworzony zo-
stał zasób lokal i socjalnych
dla mieszkańców Gl inojec-
ka i   okol ic. Biurowiec, po
przekazaniu go na rzecz
gminy przez Agencję Nieru-
chomości Rolnych, został
wyremontowany i   zaadap-
towany na potrzeby przy-
szłych lokatorów.

Czytaj na stronie 5
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Przed nami wiele pracy

Jak minęła ostatnia kadencja Sa-

morządu, z  jakimi inwestycjami

wiązała się najbardziej?

W.G.: Najważniejszymi inwestycjami
dla naszego miasta były przede
wszystkim: budowa Miejsko-Gmin-
nego Przedszkola w  całości sfinan-
sowana z  budżetu naszej gminy,
budowa mostu na rzece Wkrze
w  Płaciszewie przy dofinansowaniu
z  budżetu państwa i   gminy Babosze-
wo oraz budowa lokali socjalnych
w  Kondrajcu Pańskim, a  także prze-
budowa i   nadbudowa budynku o  ta-
kim samym przeznaczeniu w  Glinojecku.
Ponadto kontynuowaliśmy budowę
kanalizacji i   dróg,   m. in. relacji Malu-
żyn – Płaciszewo oraz kilku innych.
Jeśl i dołożyć do tego inwestycje
związane z  mniejszymi projektami,
podpisanie wielu kontaktów, również
tych z  zakresu szkoleń, to minioną
kadencję można uznać za bardzo
udaną.

W  rankingu „ Sukces mijającej ka-

dencji 201 0-201 4” ogólnopolskie-

go dwutygodnika samorządowego

„Wspólnota” Glinojeck zajmuje 4

miejsce w  Polsce w  kategorii ma-

łych miast. Jest to zaszczytna po-

zycja dla miasta.

W.G.: W  latach 2006-201 0 zajmowa-
l iśmy w  tej klasyfikacji dopiero 252
miejsce, a  więc awans jest ogromny.
Odnieśl iśmy przede wszystkim suk-

ces finansowy, na który złożyły się
dochody własne wraz z  udziałami
w  podatkach centralnych, dochody
z  subwencji i   skutki obniżek stawek
oraz ulgi w  podatkach lokalnych,
sukces ekonomiczny, do którego
przyczyniły się: suma nowych firm
zarejestrowanych w  latach 2009‑201 3,
w  tym udział innowacyjnych pod-

miotów gospodarczych oraz dochody
budżetów samorządowych z  tytułu
udziału w  podatku dochodowym od
osób fizycznych i   osób prawnych.
Wysokie noty otrzymaliśmy również
w  kategorii sukcesu infrastruktural-
nego, dotyczącego  m. in. wydatków

finansowanych ze środków unijnych,
procentowego udziału ludności ko-
rzystającej z  oczyszczalni ścieków
i   kanalizacji oraz w  zakresie sukcesu
edukacyjnego, gdzie głównymi wy-
znacznikami były wyniki sprawdzia-
ów końcowych w naszych szkołach
i   odsetek dzieci objętych wychowa-
niem przedszkolnym w  wieku 3-5 lat.
W  podsumowaniu po syntezie tych

wszystkich czynników zajęl iśmy tak
wysokie miejsce w  kategorii małych
miast.

Gmina Glinojeck jest niekwestio-

nowanym liderem w  pozyskiwaniu

środków z  UE w  skali całego kra-

ju. Do jakich inwestycji w  gminie

się one przyczyniły?

W.G.: Dzięki absorpcji
tych środków udało się
nam zakończyć kolejny
etap kanalizacji i   moder-
nizacji systemu wodocią-
gów w  naszej gminie.
Wybudowaliśmy ponad
1 40  km sieci kanalizacyj-
nej i   prawie 1 0  km sieci
wodociągowej, z  czego
84% sfinansowane zo-
stało z  Europejskiego
Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Oczywiście
to nie koniec tego przed-
sięwzięcia. Poza tym
dzięki znacznemu dofi-
nansowaniu z  Programu
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich wybudowana zo-
stała stacja uzdatniania
wody w  Zalesiu.

Jak wyglądają prognozy inwesty-

cyjne na najbliższy rok?

W.G.: Na pewno będziemy kontynu-
ować inwestycje związane z  drogami
i   transportem ujęte w  Wieloletniej
Prognozie Finansowej oraz w  ra-

mach pomocy dla powiatu budowę
drogi powiatowej na odcinku Sule-
rzyż – Chotum i   wykonania doku-
mentacji budowy drogi w  miejsco-
wości Stary Garwarz. W  dalszym
ciągu będziemy realizować przedsię-
wzięcia związane z  wodociągami
i   kanalizacją, w  tym również na tere-
nie miasta. Priorytetowo ponadto
traktujemy oświatę, na którą prze-

znaczyliśmy największą część gmin-
nego budżetu, jak i   pomoc społe-
czną.

W  minionych wyborach uzyskał

Pan największe poparcie wybor-

ców. To wynik ogromnego zaufa-

nia mieszkańców, a  jednocześnie

spore wyzwanie.

W.G.: Ciężko mówić o  wyzwaniu, ra-
czej o  podziękowaniu dla mieszkań-
ców za ponowne obdarzenie mnie
zaufaniem. Ze swojej strony od lat
staram się tego zaufania nie za-
wieść. Znam problematykę naszej
gminy, wiem z  jakimi trudnościami
borykają się mieszkańcy i   w  ramach
możliwości staram się pomóc im
przezwyciężyć te trudności. Mam wi-
zję naszej gminy i   staram się sukce-
sywnie wprowadzać ją w  życie.
Chciałbym, żeby była spokojnym,
bezpiecznym, ale przede wszystkim
rozwojowym miejscem z  perspekty-
wami dla każdego mieszkańca.

Jak układa się współpraca z  no-

wo wybraną Radą Miejską?

W.G.: Bardzo dobrze. Najważniejsze
jest to, że radni mają świadomość, iż
działamy dla dobra ogółu, całej gmi-
ny. Przed nami cztery, bardzo praco-
wite lata.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała

Małgorzata Żdanowska

Rozmowa z  Burmistrzem Miasta i   Gminy Glinojeck Waldemarem

Godlewskim, dotycząca podsumowania ubiegłej kadencji Sa-

morządu oraz najbliższych planów inwestycyjnych.

Nowy budynek przedszkola

Most w  Płaciszewie
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Kwota 1 1 357 01 4  zł zostanie przeznaczona na oświatę i   wychowanie,
z   czego większa jej część trafi do gminnych instytucj i oświatowych, ale
również pokryje ona wydatki związane  m. in . z   kosztami dowożenia
uczniów do szkół, zwrotem kosztów dojazdu dzieci n iepełnosprawnych do
placówek oświatowych oraz zapewni środki na podniesienie kwal i fikacj i
kadry pedagogicznej .

Na pomoc społeczną przewidziano kwotę 4 894 739,76  zł. Środki te
zostaną przeznaczone  m. in . na sfinansowanie pobytów mieszkańców
w  domach opieki społecznej oraz zostaną spożytkowane na świadczenia
rodzinne i z   funduszu al imentacyjnego, składki emerytalne i   rentowe
z  ubezpieczenia społecznego, zasiłki i   pomoc w  naturze, usługi opiekuń-
cze, program dożywiania w  szkołach i   dodatki mieszkaniowe. Uwzględnio-
ne w  tej kwocie będą ponadto wydatki na pracę Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz związane z  n im inwestycje dotowane
również z  budżetu wojewody mazowieckiego.

Kwota 2 494 566,94  zł trafi do działu transportu i   łączności . Wiąże
się ona  m. in . z   wydatkami na bieżące utrzymanie dróg, pomocą dla powia-
tu ciechanowskiego w  zakresie projektu : „Przebudowa drogi powiatowej
1 232 w  Ościsłowo-Sulerzyż-Chotum odcinek Sulerzyż –Chotum” oraz wy-
konaniem dokumentacj i budowy drogi powiatowej w  Starym Garwarzu.

Z  tych funduszy zostanie także przygotowana dokumentacja budowlano-
kosztorysowa przebudowy ki lku dróg gminnych, np. Dukt-Krusz, Krusz-Ka-
mionka oraz u l ic  m. in . Ogrodowej i   Parkowej. Kontynuowany będzie po-
nadto remont u l . Krzywej (z   dofinansowaniem z  funduszu sołeckiego) oraz
modernizacja dróg gminnych w  Wólce Garwarskiej i   Dregl in ie.

Na gospodarkę mieszkaniową z  budżetu przewidziano kwotę
1   869  433,07  zł, w  której zawierają się przede wszystkim środki na odbu-
dowę i   prace wykończeniowe kamienicy komunalnej przy u l . Polnej .

Natomiast na kul turę i   ochronę dziedzictwa narodowego wygospoda-
rowano kwotę 1 736 01 7, 1 9   zł stanowiącą dotację na działalność Miej-
sko‑Gminnego Ośrodka Kul tury w  Gl inojecku oraz Miejsko-Gminnej
Bibl ioteki Publ icznej w  Gl inojecku. W  ramach wydatków z  funduszu sołec-
kiego zmodernizowane zostaną świetl ice w: Budach Rumockich, Kowa-
lewku-Szyjkach, Malużynie, Ościsłowie, Płaciszewie, Strzeszewie,
Sulerzyżu, Śródborzu, Wol i Młockiej i   G l inojecku.

Pozostałe środki przeznaczone zostaną na gospodarkę komunalną
i   ochronę środowiska (wydatki na utrzymanie czystości w  gmin ie, oświetle-
n ie u l ic, budowę placów zabaw w  Zalesiu i   G l inojecku) , bezpieczeństwo
publ iczne i   ochronę przeciwpożarową, a  także ochronę zdrowia oraz
w  ramach edukacyjnej opieki wychowawczej - na stypendia dla uczniów.

Opracowała
Małgorzata Żdanowska

Budżet uchwalony

Zagraliśmy kolejny raz
Z  tej okazj i w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul tury odbył się koncert,

którego niekwestionowaną gwiazdą był olsztyński zespół Ejtobangla, wy-

konujący muzykę z  pogranicza rocka, funk, reggae i   rapu. Na scenie po-

nadto wystąpiły dzieci uczęszczające na zajęcia sekcj i wokalnej

i   tanecznej M-GOK, Orkiestra Dęta oraz adepci aikido. Podczas wydarze-

nia można było zakupić prace plastyczne oraz poczęstować się domowymi

specjałami prosto z  kuchni naszych Seniorów, którzy od lat czynnie wspo-

magają Wielką Orkiestrę.

- Jako szef sztabu chciałbym złożyć gorące podziękowania wszystkim tym,

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze wydatki z  budżetu.

„NIE nowotworom u  dzieci”
W  dniach 24-25 kwietnia w  SPZZOZ w  Glinojecku w  ramach

ogólnopolskiego programu profilaktycznego realizowanego przez Fundację

Ronalda McDonalda zaplanowana została akcja „ NIE nowotworom u  dzieci”.

Jej celem będzie przebadanie metodą USG około 1 20 najmłodszych

mieszkańców gminy w  wieku od  9  miesięcy do 6 lat w  specjalnie

dostosowanym do badań, komfortowo wyposażonym ambulansie.

Badanie USG jest bezpiecznym i  bezbolesnym sposobem upewnienia

się, że rozwój dziecka przebiega prawidłowo. Podczas badania lekarz

dokonuje kompleksowej oceny stanu tarczycy i   węzłów chłonnych, narządów

jamy brzusznej, a  u   chłopców dodatkowo moszny.

którzy przyczynil i się do tego wydarzenia – zarówno artystom i   wolontariu-

szom, których przybywa co rok coraz więcej, jak i   mieszkańcom za każdy

wrzucony do puszki grosik – tak skomentował wydarzenie Wojciech Bruź-

dziński, dyrektor M-GOK.

Po ostatecznym podl iczeniu do puszek trafi ło 9.475,39  zł, natomiast

kwota zdobyta poprzez aukcje internetowe to aż 1 0.082,53   zł, czyl i w  su-

mie 1 9.557,92  zł. Taki wynik jest n iekwestionowanym rekordem w  dotych-

czasowej działalności Sztabu WOŚP.

Źródło M-GOK

– Partnerem akcji jest Gmina Glinojeck. Projekt spotkał się z  ogromną przy-

chylnością Urzędu Miasta i   Gminy oraz Rady Miejskiej - zapewnia Waldemar

Jóźwiak – dyrektor gl inojeckiego SPZZOZ .

Fundacja Ronalda McDonalda jest organizacją działającą w  Polsce

od  2002 roku. W  naszym kraju głównym projektem Fundacji jest ogólnopolski

program „NIE nowotworom u  dzieci”. Fundacja organizuje badania USG,

szkoli lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz inwestuje w  wydawnictwa

propagujące aktualną wiedzę w  dziedzinie onkologii.

Na badanie zapisać się będzie można w  terminie od 23 do 27 marca br.

w  godzinach 9.00 – 1 7.00 zarówno osobiście w  siedzibie SPZZOZ, jak i   tele-

fonicznie.

M.Ż.
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Powstanie nowa szkoła
Rozmowa z  Wiesławem Mostowym – Dyrektorem Liceum
Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta
w  Glinojecku.
Z  czego wynika koncepcja utwo-

rzenia szkoły zawodowej w  Glino-

jecku?

W.M.: Przyczyną tego pomysłu jest
ogólnokrajowy trend, w  którym od-
chodzi się od kształcenia w  l iceach
ogólnokształcących na rzecz kształ-
cenia zawodowego. Ta orientacja
widoczna jest również w  naszej gmi-
nie, co potwierdzają wyniki ankiet
skierowanych do uczniów trzecich
klas gimnazjum. Rosnące z  roku na
rok zainteresowanie kierunkami za-
wodowymi sprawiło, że zasadne sta-
ło się stworzenie alternatywy dla
oferty edukacyjnej szkół innych
miast, bez ponoszenia przez zainte-
resowanych dodatkowych kosztów
dojazdu do placówek oświatowych.

Jakie kierunki kształcenia ofero-

wać będzie szkoła?

W.M.: Warunkiem przyjęcia do szko-
ły będzie znalezienie przez ucznia
konkretnego zakładu, w  którym bę-
dzie mógł odbywać zajęcia praktycz-
ne. Jeśl i uda mu się znaleźć
przedsiębiorcę chcącego przygoto-
wać go do wybranego zawodu, to
szkoła poprowadzi taki kierunek. Ze
swojej strony mogę dodać, że bę-
dziemy służyć pomocą w  odnalezie-
niu przedsiębiorstwa, umożliwiają-
cego odbycie praktyk na terenie
Gminy Glinojeck. Chciel ibyśmy być
głosem doradczym w  podejmowaniu
przez uczniów trafnych decyzji o  wy-
borze przyszłego zawodu.

Jak będzie wyglądać edukacja

w  nowej szkole?

W.M.: Jeśl i chodzi o  przedmioty
kształcenia ogólnego, np. matema-
tykę, czy język polski, będą one re-
al izowane przez nauczyciel i zatru-
dnionych w  l iceum, natomiast nauka
zawodowych przedmiotów teoretycz-

nych odbywać się będzie na corocz-
nych, czterotygodniowych kursach,
organizowanych przez instytucje na
Mazowszu, jak i   w  całym kraju.
Oczywiście będzie się to wiązać
z  wyjazdem wychowanków oraz ich
zakwaterowaniem w  internatach na
czas szkolenia.

Szkoła zawodowa funkcjonować

będzie w  strukturach liceum. Czy

uda się te dwie szkoły pogodzić

pod względem wyposażenia i   in-

frastruktury bez uszczerbku dla

żadnej z  nich?

W.M.: Liceum będzie funkcjonować
tak jak dotychczas. Poszerzenie
oferty edukacyjnej o  szkołę zawodo-
wą wiązać się będzie jedynie z  utwo-
rzeniem dwóch klas: ogólnokształ-
cącej w  ramach liceum oraz zawo-
dowej w  zakresie szkoły zawodowej.
Jeśl i chodzi o  bazę i   wyposażenie
oraz kadrę nauczycielską - jesteśmy
gotowi na przyjęcie dodatkowej l icz-
by uczniów.

Od kiedy szkoła ma szansę roz-

począć swoją działalność?

W.M.: Jeśl i Samorząd przyjmie sto-
sowną uchwałę, szkoła będzie mo-
gła ruszyć już od września 201 5
roku.

Czy według Pana utworzenie

szkoły zawodowej można uznać

za prognozę powstania zespołu

szkół w  Glinojecku?

W.M.: Uważam, że istnieje taka
możliwość. Jednak na chwilę obecną
jest za wcześnie, by o  tym mówić.
Mogę jednak zapewnić osoby chętne
do nauki w  szkole zawodowej, że na
pewno nie będą tego żałować.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Małgorzata Żdanowska

Jubileusz 100-lecia mieszkanki
gminy

Z  tej okazji z  najlepszymi życzeniami udały się do Pani Zofii władze Mia-

sta i   Gminy Glinojeck oraz przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego, a  także przedstawiciele Delegatury Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego w  Warszawie.

Delegacja na ręce Pani Heleny przekazała kwiaty, a  także listy gratula-

cyjne od burmistrza Glinojecka Waldemara Godlewskiego i   premier Ewy Ko-

pacz oraz prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wyjątkowej mieszkance naszej gminy szczerze gratulujemy i   życzymy

kolejnych 1 00 lat życia w  zdrowiu, a  także samych szczęśliwych chwil spę-

dzonych w  gronie najbl iższych.

Anna Pośpiech

1 4 stycznia 201 5 roku mieszkanka Nowego Garwarza, pani He-

lena Zofia Kolczyńska obchodziła swoje setne urodziny. Tak

wiekowa Jubilatka to wielki zaszczyt dla każdej gminy.
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Obrady IV Sesji Rady Miejskiej

Spośród zgłoszonych do pracy

w  Komisj i kandydatów radni w  spo-

sób jawny wybral i troje z  n ich: Mał-

gorzatę Iwańską, Dariusza Lewan-

dowskiego i   Piotra Gadomskiego.

W  drodze głosowania Przewodni-

czącym Komisj i Rewizyjnej Rady

Miejskiej został Dariusz Lewan-

dowski. Zadania Komisj i i   tryb jej

działania określony został w  Statu-

cie Gminy Gl inojeck.

Radni zajęl i się również projek-

tem uchwały w  sprawie zasad wy-

najmowania lokal i mieszkalnych,

wchodzących w  skład mieszkanio-

wego zasobu Miasta i   Gminy Gl ino-

jeck. Ustalone zostały kryteria,

jakie spełnić muszą osoby ubiega-

jące się o  lokale socjalne, a  także

tryb rozpatrywania i   załatwiania

wniosków o  ich najem. Ponadto

Przewodniczący Rady Miejskiej –

Grzegorz Sikorski desygnował do

pracy w  Komisj i Mieszkaniowej Wi-

ceprzewodniczących Rady Miej-

skiej - Stanisława Zubelewicza

i   Janusza Przybyszewskiego, któ-

rych wybór został potwierdzony

większością głosów.

W  trakcie obrad uchwalono

również wysokość diet dla radnych

oraz sprecyzowano zasady zwrotu

kosztów ich podróży służbowych.

Po przerwie w  obradach podję-

to uchwałę w  sprawie określenia

wymagań, jakie powinien spełniać

przedsiębiorca, ubiegający się

o  uzyskanie zezwolenia na prowa-

dzenie działalności w  zakresie

opróżniania zbiorn ików bezodpły-

wowych i   transportu nieczystości

ciekłych na terenie gminy. Określa

ona  m. in . wymagania techniczne

i   wyposażenie pojazdów aseniza-

cyjnych oraz bazy transportowej,

a  także defin iu je obowiązki ubiega-

jącego się o  uzyskanie zezwolenia

przedsiębiorcy.

Radni podjęl i również uchwałę

w  sprawie terminu podjęcia przez

Pamiętamy...

- Na dzień 20 lutego 1 940 roku za-

planowali Niemcy straszny mord na

osobach niepełnosprawnych z  tere-

nu całego północnego Mazowsza

w  miejscowości Ościsłowo, a  raczej

w  przylegającym do niej lesie. Wy-

dane przez nich zarządzenie zobo-

wiązywało sołtysów do ujawnienia

wszystkich osób dotkniętych jakim-

kolwiek trwałym schorzeniem i   dorę-

czenia im urzędowego wezwania do

stawienia się w  budynku gminy Ości-

słowo na rzekome „badania lekar-

skie” – tak wspominała ten dzień

cudem ocalona przez rodziców

mieszkanka powiatu ciechanowskie-

go.

Las Ościsłowski to miejsce

szczególne. Spacerując wśród wy-

W  dniu 30 stycznia br. zebrani w  siedzibie Urzędu Miasta radni

podjęl i szereg uchwał, dotyczących   m.in. wyboru członków

Komisji Rewizyjnej oraz wynajmowania i   zamiany lokali

mieszkalnych wchodzących w  zasoby Miasta i   Gminy Glinojeck.

75 lat temu w  ramach zbrodniczej akcji „Łaskawa śmierć”, przeprowadzonej przez nie-

mieckich okupantów w  Lesie Ościsłowskim, zamordowanych zostało kilka tysięcy nie-

pełnosprawnych i   chorych psychicznie osób - mieszkańców północnego Mazowsza.

Mieszkania
czekają na
lokatorów

Po dawnym budynku biurowym

PGR w  Kondrajcu Pańskim utwo-

rzony został zasób lokal i socjal-

nych dla mieszkańców naszej

gminy. Biurowiec, po przekazaniu

go na rzecz gminy przez Agencję

Nieruchomości Rolnych, został wy-

remontowany i   zaadaptowany do

potrzeb przyszłych lokatorów.

Budynek jest bazą 21 miesz-

kań jedno- i   dwupokojowych o  wy-

sokim standardzie z  wyposażoną

częściowo kuchnią oraz niezbędny-

mi sanitariatami w  łazience.

Lokale ogrzewane będą dzięki

montażowi gazowej instalacji grzew-

czej, a  energia elektryczna rozl icza-

na będzie poprzez kartę pre-paid.

Według ustawy czynsz w  mie-

szkaniach socjalnych ma stanowić

połowę najmniejszego czynszu

mieszkań komunalnych, czyl i wy-

nosiłby 1 ,25zł z   metra kwadrato-

wego, biorąc pod uwagę obecny

najn iższy czynsz w  wysokości

2,50   zł przel iczając na metr kwa-

dratowy.

Przydzielaniem mieszkań zaj-

muje się powołana przez Samo-

rząd Komisja Mieszkaniowa. Pierw-

szeństwo do otrzymania kluczy

będą miały osoby z  wyrokami eks-

misyjnymi oraz spełniające okre-

ślone kryteria dochodowe. Pierwsi

lokatorzy pojawią się w  nowych

mieszkaniach najprawdopodobniej

już w  kwietn iu .

M.Ż.

Komisję Rewizyjną kontrol i proble-

mowej, dotyczącej zwalczania barsz-

czu Sosnowskiego na działce

jednego z  mieszkańców w  oparciu

o  złożoną przez niego skargę.

W  wolnych wnioskach dyskuto-

wano nad poprawą merytoryki pro-

tokołów z  posiedzeń Rady oraz

terminem ich ukazywania się

w  Biu letynie Informacj i Publ icznej .

Zaznaczono, że wcześniejsze niż

dotychczas ich publ ikowanie jest

n iemożl iwe z  uwagi na konieczność

zatwierdzania protokołów przez

radnych na kolejnych sesjach, po

uprzednim ich zweryfikowaniu .

Obecny na posiedzeniu mecenas

Robert Roguski odniósł się również

do koncepcj i rejestrowania, a  na-

stępnie upubl iczniania nagrań

z  obrad przed sporządzeniem i   za-

twierdzeniem protokołów, wyja-

śniając, że nagrania nie należy

traktować zamiennie lub na równi

z   protokołem, jak i   n ie może być

ono upubl iczniane bez wcześniej-

szego zatwierdzenia jego treści

przez radnych. Protokół jest doku-

mentem jawnym i   zostaje on udo-

stępniony zainteresowanym tuż po

jego zatwierdzeniu przez Radę.

M. Ż.

sokich sosen trudno sobie wy-

obrazić, jakiego okrucieństwa był

świadkiem. Białe, betonowe krzyże

przypominają, że wśród tego piękna

przyrody rozegrała się niewyobrażal-

na tragedia.

W  75 rocznicę tych wydarzeń

delegacje uczniów ze szkoły podsta-

wowej i   gimnazjum w  Ościsłowie

wraz z  przedstawicielkami kadry pe-

dagogicznej - Anną Radziejewicz

i   Bożeną Załuską odwiedziła miej-

sce mordu na niewinnych. Wycho-

wankowie Zespołu Szkół na grobach

pomordowanych złożyl i kwiaty i   za-

palil i znicze.

W  intencji ofiar terroru hitlerow-

skiego młodzież modliła się również

w  kościele parafialnym w  Sulerzyżu

podczas drogi krzyżowej. O  jej opra-

wę zadbali harcerze z  drużyny „Pło-

myki Nadziei”.
Anna Radziejewicz
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Sołtysi wybrani
Przez ostatni miesiąc na zebraniach wiejskich mieszkańcy gminy

wybieral i sołtysów i   członków rad sołeckich na kadencję 201 5-201 9. Przed-
stawiamy Państwu wyniki tych wyborów.

Uroczystość Dnia Babci i  Dziadka

W  dniach 1 9-20 lutego w  Przedszkolu Niepublicznym "Akademia Małego

Smerfa" świętowano Dzień Babci i   Dziadka. Przedszkolaki od samego rana

z  niecierpl iwością wyczekiwały zaproszonych gości. Licznie przybyli Babcie

i   Dziadkowie z  ogromną radością oglądali program artystyczny wnucząt przy-

gotowany pod czujnym okiem nauczycielek. Po występach dzieci wręczyły

własnoręcznie wykonane prezenty swoim Dziadkom, a  następnie zaproszono

gości na słodki poczęstunek, aby w  szczególny sposób okazać swoim bliskim

szacunek oraz podziękować za miłość, cierpl iwość i   zrozumienie. Oprócz tra-

dycyjnych występów dzieci, upominków i   poczęstunku, przygotowano również

konkursy oraz zabawy przy muzyce. To była naprawdę wyjątkowa uroczy-

stość - pełna uśmiechu, radości i   dumy. Szczęśliwe twarze Babć i   Dziadków

po raz kolejny udowodniły, jak ważne są takie spotkania i   chwile spędzone

wspólnie z  wnukami.

Marta Wernicka

Iwona Wernicka
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Inwestycja w  młode pokolenie
Miejsko-Gminne Przedszkole w  Glinojecku od 1 września 201 4 roku poszczycić się może nowym, trzykondygnacyjnym, doskonale wyposażonym

budynkiem. Na jego parterze znajduje się przestronny hol, szatnia dla dzieci, pomieszczenia administracyjne, pokój nauczycielski, gabinet sensoryczny

i   logopedyczno – medyczny, pomieszczenie oraz ciąg kuchenny. Pierwsze piętro zajmują sale zabaw oraz sala ogólna, w  której organizowane są większe

uroczystości przedszkolne i   różnego rodzaju przedstawienia. Na drugim piętrze mieszczą się, poza salami służącymi do przeprowadzania zajęć

programowych, sala komputerowa i   plastyczna. Przed budynkiem usytuowany jest duży, wyposażony w  nowoczesny sprzęt, spełniający wszelkie wymogi

bezpieczeństwa plac zabaw.

W  przedszkolu przebywa na co dzień około 1 60 dzieci, uczęszczających do siedmiu grup wiekowych. Są one otoczone opieką wysoko wykwalifikowanej,

oddanej swoim podopiecznym kadry pedagogicznej oraz wyspecjal izowanego personelu.

Placówka organizuje również pomoc dla dzieci z  deficytami rozwojowymi w  formie zajęć o  charakterze terapeutycznym z  zakresu logopedii i   gimnastyki

korekcyjno-kompensacyjnej, a  także zajęcia dodatkowe z  języka angielskiego, rytmiki i   rel igii dla pięcio- i   sześciolatków.

Od prawie 70-ciu lat przedszkole silnie związane jest ze środowiskiem lokalnym, w  którym cieszy się uznaniem i   renomą. Dyrekcja i   nauczyciele ściśle

współpracują z  rodzicami swoich podopiecznych w  zakresie organizacji uroczystości i   wycieczek, konkursów i   przedstawień. Przedszkolaki biorą również

udział w  ogólnopolskich programach profilaktycznych, takich jak Akademia Aquafresh , czy „Mamo, tato wolę wodę”. W  placówce ponadto od lat promuje się

akcję „Cała Polska czyta dzieciom”.

Światełko integracyjne
Środowiskowe Ognisko Wycho-

wawcze „Promyk” funkcjonuje w  stru-

kturach Urzędu Miasta i   Gminy w  Gli-

nojecku od 201 1 roku, kontynuując

działalność utworzonej w  1 998 roku

Świetl icy Środowiskowej. Kierowni-

kiem Środowiskowego Ogniska Wy-

chowawczego jest Leszek Wróble-

wski – pedagog profilaktyki i   resocja-

l izacji, certyfikowany socjoterapeuta.

W  „Promyku” pracują również: Bar-

bara Mioduszewska posiadająca

ukończony kurs socjoterapii oraz Do-

rota Kraśniewska – pedagog spe-

cjalny. Z  powodzeniem wykonują oni

powierzone im zadania wychowaw-

ców i   terapeutów zajęciowych, którzy

oprócz zapewnienia profesjonalnej

pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej pomagają ponad dwadzie-

ściorgu swoim podopiecznym

w  wieku 7‑1 3 lat w  odrabianiu

lekcji, a  także przygotowują dla

nich posiłki.

Najważniejszym zadaniem Ogni-

ska jest kształtowanie akceptowa-

nych społecznie zachowań u  dzie-

ci pochodzących z  różnego ro-

dzaju środowisk, przeprowadzanie

indywidualnych zajęć terapeutycz-

nych, wspieranie rozwoju wycho-

wanków poprzez zabawę oraz

twórczość. Dzieci mają ponadto

możliwość integracji z  rówieśnika-

mi na innej płaszczyźnie niż

szkolna, czy podwórkowa. W  pla-

cówce uczą się rozwiązywania

konfliktów metodami mediacji

i   kompromisu, a  nie przy użyciu si-

ły, czy przemocy słownej, jak rów-

nież dzięki zajęciom w  Ognisku wy-

rabiają w  sobie wrażliwość na

krzywdę innych, uczą się właściwych

postaw i   stają się coraz bardziej

otwarte i   tolerancyjne.

Placówka cztery lata temu otrzy-

mała od władz miasta nową siedzi-

bę, spełniającą wszystkie oczekiwa-

nia dzieci i   opiekunów. Mieści się

w  niej dobrze wyposażona sala

główna, służąca podopiecznym

świetl icy do zabawy, jak i   wygospo-

darowane zostało miejsce do odra-

biania lekcji i   przygotowywania posi-

łków. Dzieci mogą także korzystać

z  przylegającego do świetl icy ogród-

ka, w  którym bardzo często w  sezo-

nie wiosenno-letnim mają miejsca

przeróżne wydarzenia  m. in. sporto-

we olimpiady.

Małgorzata Żdanowska

Ruszyły zapisy do Miejsko-Gminnego Przedszkola

Deklaracje rodziców potwierdzających wolę edukacji przedszkolnej swoich dzieci w  roku szkolnym 201 5/201 6 należy złożyć

w  terminie od 23 lutego do 3 marca 201 5 r.

Karty zgłoszeń dziecka oraz kwestionariusze wywiadu z  jego rodzicami/prawnymi opiekunami można składać w  siedzibie

Miejsko-Gminnego Przedszkola w  Glinojecku od 4 marca do 3 kwietnia br.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 23 674 00 64
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„Płomyki Nadziei”
Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś, czym się jest.

ks.  Kazimierz Lutosławski

W  Zespole Szkół Ogólnokształ-

cących w  Ościsłowie działa od sty-

cznia 201 4 roku Wielopoziomowa

Drużyna Harcerska „Płomyki Nadziei”.

Tworzy ją 26 harcerzy ze szkoły

podstawowej i   gimnazjum. Drużynę

prowadzi nauczycielka – druhna Ka-

tarzyna Wachnik.

Rok działalności Płomyków zali-

czyć można do bardzo pracowitych.

Harcerze brali udział w  wielu uroczy-

stościach patriotycznych organizo-

wanych na terenie szkoły oraz

środowisku lokalnym, godnie repre-

zentując szkołę i   Hufiec ZHP Cie-

chanów.

Drużyna uczestniczyła w  impre-

zach harcerskich, rajdach, biwakach,

a  część wakacji spędziła na obozie

w  Białogórze. Ponadto w  grudniu

201 4 roku harcerze dostarczyl i do

szkoły Betlejemskie Światełko Poko-

ju, które następnie przekazane zo-

stało parafianom w  Sulerzyżu,

Malużynie i   Chotumiu oraz burmi-

strzowi Glinojecka Waldemarowi Go-

dlewskiemu, a  także dyrektorowi

i   pracownikom Miejsko - Gminnego

Ośrodka Kultury w  Glinojecku.

Harcerze mają zbiórki w  każdy

piątek. Na tych spotkaniach poznają

tajniki życia harcerskiego, kształtują

swoją osobowość, ale przede wszy-

stkim uczą się pracować w  grupie.

Starają się wdrażać w  swoje życie

punkty prawa harcerskiego, ponie-

waż organizacja jednoczy zarówno

dużych, jak i   małych. Człowiek kie-

rujący się wartościami harcerskimi

wyróżnia się przyjacielską i   serdecz-

ną postawą oraz gotowością i   umie-

W  części oficjalnej prowadzący uroczystość Klaudia Podlecka i   Dawid
Pielach powital i zaproszonych gości oraz podziękowal i rodzicom, nauczy-
cielom i   pracownikom szkoły za trud włożony w  ich kształcenie i   wycho-
wanie. Słowa wdzięczności skierowal i również w  stronę sponsorów
wydarzenia.

Pomyśln ie zdanej matury oraz wspaniałej zabawy na studniówkowym

balu życzyl i uczniom dyrektor wraz z  wychowawczynią, zastępca burmi-
strza Przemysław Iwański oraz ksiądz Adam Gnyp.

Niebywałą niespodziankę w  postaci pokazu ogniowego dla starszych
kolegów przygotowała Grupa Ognia Negro, natomiast dzięki oprawie mu-
zycznej zespółu „Hamena” na parkiecie zaroiło się od par.

Mimo mroźnej, styczniowej aury na sal i panowała gorąca atmosfera,
n ikogo nie opuszczał świetny humor, a  wszyscy bawil i się doskonale do
białego rana.

Małgorzata Żdanowska
Fot. Cezary Rzemieniewski

Poloneza czas zacząć…

V miejsce piłkarzy w  Turnieju Pegaz Cup 2000
Zawodnicy reprezentujący nasze Gimnazjum kolejny, trzeci już raz zo-

stal i zaproszeni do udziału w  Turnieju Halowej Piłki Nożnej o  Puchar Prze-

wodniczącego Rady Miasta Drobina. Tym razem w  turnieju startowało 1 0

drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy el iminacyjne. Nasza druży-

na w  tej fazie rozgrywek po dwóch zwycięstwach, remisie i   porażce bez pro-

blemu awansowała do ćwierćfinału, gdzie przyszło nam się zmierzyć

z  drużyną gospodarzy – Pegazem I   Drobin.

Po wyrównanym pojedynku, który zakończył się remisem 0:0, sędzia

zarządził rzuty karne. W  tym elemencie, niestety, lepsi okazal i się zawodni-

cy z  Drobina, co dało im awans do półfinału. Ostatecznie turniej wygrała

drużyna Wisły Płock pokonując w  finale Pegaz I   Drobin. Nasi chłopcy skla-

syfikowani zostal i na 5 miejscu.

jętnością bezinteresownej służby in-

nym ludziom, Bogu i   Polsce.

Katarzyna Wachnik

Wyniki naszej drużyny:

UKS As Glinojeck – Mazur Gostynin 1 :3

UKS As Glinojeck – MKS Ciechanów 2:2

UKS As Glinojeck – Orkan Sochaczew 1 :0

UKS As Glinojeck – Pegaz I I Drobin 5:1

UKS As Glinojeck – Pegaz I   Drobin 0:0 (rzuty karne 0:2)

Skład drużyny w  turnieju: Dawid Marut, Igor Kl imkiewicz, Mateusz Sitek,

Jakub Mikołajewski, Szymon Bramowicz, Mikołaj Grabowicz, Łukasz Kna-

ga, Mateusz Ziel iński, Kacper Winiecki, Adrian Kłodarski, Bartłomiej Kaw-

czyński.

Marek Mikołajewski
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Kolejny już raz pracownicy gl inojeckich instytucj i oświatowo-ku l turalnych udowodni l i , że ferie spędzone

w  mieście wcale nie muszą być nudne. Proponując bogatą gamę zajęć oraz warsztatów dla dzieci i   młodzieży

skutecznie zadbal i o   to, by zimowy wypoczynek młodych mieszkańców naszego miasta obfitował w  najprzeróż-

n iejsze atrakcje i   n ie był czasem spędzonym wyłącznie przed telewizorem lub komputerem.

W  Miejsko-Gminnym

Ośrodku Kul tury w  ra-

mach projektu „Ferie

z  M-GOK” zorganizowa-

ne zostały różnego ro-

dzaju warsztaty tema-

tyczne  m. in . teatralne

oraz wyplatania ozdób

techniką papierowej wi-

kl iny. Ponadto odbyły się

rozgrywki Xboxa i   „Ka-

napkowe szaleństwo”, czyli

zajęcia ku l inarne dla

dzieci , uświadamiające

najmłodszym, jak ważne

dla zdrowia i   rozwoju jest

właściwe odżywianie. Na-

tomiast na fascynatów wschodnich sztuk walk czekały darmowe treningi aikido.

Sporym wydarzeniem dla mieszkańców naszej gminy były pokazy fi lmowe objazdowego Kina Orange, które

zaproponowało mieszkańcom pięć ekranizacj i , w  tym laureatkę Oskara „Idę” w  reżyseri i Pawła Pawl ikowskiego

oraz gratkę dla najmłodszych – opowieść o  Misiu Paddingtonie.

W  szkołach odbywały się mecze siatkówki, koszykówki i   pi łki nożnej , a  d la miłośników łyżwiarstwa dostępne

było lodowisko „Biały Orl ik”.

M.Ż

Trwają próby

Od kilku miesięcy na deskach

sceny M-GOK trwają intensywne

przygotowania do wystawienia spek-

taklu na podstawie dramatu Mikoła-

ja Gogola pt. „Ożenek”. W  obsadzie

wystąpią aktorzy rodzimego Teatru

Amatorskiego.

„Ożenek” jest ociekającą ironią

satyrą wymierzoną w  obyczajowość

XIX- wiecznej Rosji , a  przy tym peł-

ną humoru opowieścią o  najważ-

niejszych, życiowych wyborach

głównych bohaterów oraz związa-

nych z  n imi perypetiach z  zaskaku-

jącym zwrotem akcji w  jej punkcie

kulminacyjnym.

O  czym dokładnie traktuje ko-

media Gogola oraz komu przypadły

pierwszoplanowe role, dowiecie się

Państwo na premierze, której termin

przewidziany jest już na marzec.

M.Ż

Ferie w  mieście
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7 stycznia w  Miejsko-Gminnej

Bibl iotece Publicznej w  Glinojecku,

Fil i i Bibl iotecznej w  Ościsłowie oraz

Fil i i Bibl iotecznej w  Woli Młockiej od-

było się rozstrzygnięcie konkursu

„Najlepszy czytelnik 201 4 roku”.

Konkurs skierowany był do dzieci

i   młodzieży w  wieku 7-1 9 lat, będą-

cych czytelnikami bibl iotek na terenie

gminy Glinojeck. Wszystkim laurea-

tom serdecznie gratulujemy! ! !

Lista laureatów:

Miejsko-Gminna Biblioteka w  Glinojecku

Klasa I

Zielonkowska Amelia- 47 woluminów

Klasy I I -I I I

Teodorska Klaudia- 1 09 woluminów

Klasy IV-VI

Dąbrowska Izabela- 56 woluminów

Gimnazjum

Kisielnicka Magdalena- 1 75 woluminów

Liceum

Stolarska Karolina- 70 woluminów

Filia Biblioteczna w  Ościsłowie

Klasy I-I I I

Kraska Kacper- 1 1 woluminów

Klasy IV-VI

Pniewska Kamila- 1 4 woluminów

Gimnazjum

Zdun Konrad- 1 9 woluminów

Filia Biblioteczna w  Woli Młockiej

Klasy I-I I I

Kamińska Oliwia- 60 woluminów

Klasy IV-VI

Hefczyc Dominik- 22 woluminów

Nadesłane przez pracowników MGBP w  Glinojecku

NAJLEPSZY CZYTELNIK 2014BEZPIECZNIE PODCZAS
FERII

1 5 stycznia w  Fil i i Bibl iotecznej w  Ościsłowie odbyła się lekcja

biblioteczna z  grupą przedszkolaków z  ZSO w  Ościsłowie.

1 5 stycznia w  Fi l i i Bibl iotecznej w  Ościsłowie odbyła się lekcja bibl io-

teczna z  grupą przedszkolaków z  ZSO w  Ościsłowie.

Celem zajęć było przede wszystkim pokazanie dzieciom jak bezpiecz-

n ie spędzać ferie zimowe. Przedszkolaki dowiedziały się   m. in . jak zacho-

wywać się podczas zimowych zabaw oraz gdzie należy jeździć na

łyżwach. Przedszkolaki posłuchały również o  zagrożeniach, jakie mogą

powodować zwisające z  dachów sople oraz jak bezpiecznie poruszać się

na oblodzonych chodnikach.

Na koniec każde dziecko otrzymało obrazek do pokolorowania zwią-

zany tematycznie z  feriami.

OD BAŚNI DO KSIĄŻKI
1 6 lutego w  Fil i i Bibl iotecznej w  Ościsłowie odbyła się lekcja bibl ioteczna

z  grupą przedszkolaków z  ZSO w  Ościsłowie. Zajęcia były podzielone na

dwa bloki tematyczne. Pierwsza część poświęcona została temu, jak powsta-

je książka, zaś druga - bajkom i  baśniom.

Omówione zostały po kolei etapy powstawania książki- od autora po spo-

soby zapisywania tekstu. Następnie dzieci dowiedziały się na czym polegają

zadania: wydawcy, redakcji, drukarni, introl igatorni. Rozmawialiśmy o  tym,

czym zajmuje się korektor, i lustrator i   grafik. Dzieciom ukazana została także

różnica między bibl ioteką a  księgarnią.

Druga część lekcji poświęcona była bajkom i  baśniom – ich budowie, rol i

oraz ich charakterystycznym elementom.

Nadesłane przez pracowników

Miejsko-Gminnej Bibl ioteki Publ icznej w  Glinojecku

Nadesłane przez pracowników

Miejsko-Gminnej Bibl ioteki Publ icznej w  Gl inojecku

20 lutego w  Miejsko-Gminnej Bibl iotece Publicznej w  Glinojecku odbyła

się lekcja bibl ioteczna pt. "Książka najlepszy przyjaciel człowieka" z  dziećmi

z  Miejsko-Gminnego Przedszkola Publicznego w  Glinojecku. Lekcja była

przeprowadzona za pomocą prezentacji multimedialnej.

Najmłodsi czytelnicy zapoznali się z  bibl ioteką. Tematem spotkania była

"Książka najlepszy

przyjaciel człowieka".

Lekcja miała na celu

przedstawienie dzie-

ciom elementów budo-

wy książki (okładki,

karty tytułowej, wkła-

du: materiały wprowa-

dzające, tekst główny,

materiały uzupełniają-

ce tekst główny, mate-

riały promocyjne i   info-

rmacyjne), oswojenie

dzieci z  pomieszczeniem bibl iotecznym, zwrócenie uwagi na właściwe zacho-

wanie się w  bibl iotece, zapoznanie z  podstawowymi zasadami poszanowania

książek, rozbudzenie ciekawości tekstem literackim, zachęcanie do wypowie-

dzi powiązanych z  książką oraz zaprezentowanie karty książki, karty czytelni-

ka, karty wypożyczeń, numerycznego rejestru czytelników bibl ioteki, rejestru

wypożyczonych czasopism, rejestru udzielonych informacji, a  także katalogu

online. Następnie dzieci obejrzały krótki spot promocyjny pt.   "Wszystko, co

Książka najlepszy przyjaciel człowieka

Udostępnione dzięki

Miejsko-Gminnej Bibl iotece Publ icznej w  Gl inojecku

chciel ibyście wiedzieć o  bibl iotece".

Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w  lekcji, odpowiadały na pytania,

czynnie brały udział w  dyskusji. Największe emocje i   euforię wśród przed-

szkolaków wzbudził katalog online, dzięki któremu dzieci mogły znaleźć swo-

je ulubione książki dostępne w  bibl iotece, a  także oglądanie książek

znajdujących się na półkach bibl ioteki.

Na koniec lekcji każde dziecko otrzymało rysunek do pokolorowania.
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Ogłoszenia
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Sikorski przyjmuje
interesantów w  każdy poniedziałek od  1 5.00 do 1 7.00.

Wiceprzewodniczący przyjmują:

Stanisław Zubelewicz - środy od 8.00 do 1 0.00,

Janusz Przybyszewski - piątki od 1 2.00 do 1 4.00.

III Turniej FUTSALU KSM
1 4 lutego w  Glinojecku odbył się I I I Turniej FUTSALU halowej piłki nożnej

drużyn Katol ickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji płockiej. W  rozgryw-

kach wzięło udział dziewięć drużyn męskich i   dwie żeńskie (z  Płońska i   Puł-

tuska-Popław).

W  finale zagrali reprezentanci Proboszczewic, Strzegowa, Glinojecka

i   Sońska, z  których najlepsi okazali się gospodarze, czyl i drużyna z  Glinojec-

ka. Wynikiem 4:2 w  meczu z  Sońskiem wywalczyl i sobie oni zaszczytne

i   w  pełni zasłużone I   miejsce na podium oraz dyplom i   statuetkę dla Najlep-

szego Bramkarza Turnieju – Krzysztofa Chmielewskiego. Bramki w  meczu fi-

nałowym strzel i l i : Adam Błaszkowski (2), Błażej Sitek (1 ) oraz Igor

Zmorzyński   (1 ) .

I I miejsce zajęła drużyna z  Sońska, uhonorowana dodatkowo wyróżnie-

niem dla Króla Strzelców – Karola Drążka, a  na I I I miejscu stanęli reprezen-

tanci Strzegowa.

M.Ż.

Halowy Turniej Piłkarski drużyn zakładowych o  Puchar Burmistrza
Miasta i  Gminy Glinojeck

1 8 stycznia 201 5 roku w hali sportowej w Glinojecku

odbył się coroczny Halowy Turniej Piłkarski drużyn za-

kładowych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.

Do udziału w zmaganiach przystąpiło osiem drużyn

reprezentujących: Cedrob Kondrajec Pański, „Bud-Pasz”

Gradzanowo, Plebanię Glinojeck, Kaktus Glinojeck,

”Gawax” Strzegowo, LO w Glinojecku, ZGK w Glinojecku

oraz Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku.

Drużyny podzielono na dwie grupy po 4 zespoły, gra-

jące w 5-osobowych składach. Po eliminacjach w grupach

do finałowych zmagań zakwalifikowały się cztery zespo-

ły. W meczu o I I I miejsce drużyna UMiG pokonała 4:3

drużynę Plebanii. Mecz pomiędzy zespołami „Gawax”

Strzegowo - LO w Glinojecku zakończył się wynikiem 0:0.

Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych o  Puchar
Burmistrza

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

Redaguje: Małgorzata Żdanowska

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 SPRINT
06-400 Ciechanów, ul. Pułtuska 70, tel . /fax 23 673 34 30

W  dniu 1 lutego br. odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Niezrze-
szonych o  Puchar Burmistrza Miasta i   Gminy Glinojeck, o  który w  trakcie roz-
grywek rywalizowali mieszkańcy naszej gminy.

Udział w  Turnieju wzięl i reprezentanci: Bud Rumockich, Kondrajca Pań-
skiego, Płaciszewa, Rumoki, Strzeszewa i   Zygmuntowa oraz drużyny “ Znajo-
mi”, “Działki”, “Stegna”.

Do finału awansowały drużyna “Działki” oraz przedstawiciele Kondrajca
Pańskiego i   Płaciszewa.

Na podium stanęli: I   miejsce - “Działki”, I I miejsce - Płaciszewo, I I I miej-
sce - Kondrajec Pański.

LX

Dopiero rzuty karne (2:1 ) dały upragnione zwycięstwo (I

miejsce) drużynie LO im. Władysława St.Reymonta w

Glinojecku, I I miejsce przypadło drużynie ”Gawax” Strze-

gowo.

Trzy pierwsze zespoły otrzymały puchary oraz dy-

plomy, które wręczył zastępca burmistrza Przemysław

Iwański, członkowie pozostałych ekip uhonorowani zo-

stal i dyplomami.

Podczas turnieju nie wniesiono żadnych uwag i pro-

testów, mecze przebiegały sprawnie w serdecznej i spor-

towej atmosferze.

Lesław Nowakowski

Awarie gminnego Internetu prosimy zgłaszać pod numerem telefonu:

696 702 1 1 3
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Bale w  karnawale
Pomimo, że okres hucznych zabaw mamy już za sobą, prezentujemy Państwu krótką fotorelację z  kilku najwspanialszych karnawałowych imprez w  naszej

gminie. Kolorowe stroje, serpentyny, balony oraz wyśmienite humory to znaki rozpoznawcze balów dla najmłodszych mieszkańców Glinojecka i   okol ic.

Redakcja dziękuje szkołom, przedszkolom i   domowi kultury za udostępnienie zdjęć.
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