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W 2020 roku, uroczystość planowana była 
na sobotę 25 kwietnia. Niestety, z powodu 
epidemii koronawirusa, zorganizowanie uro-
czystej mszy świętej z udziałem mieszkań-
ców, uczniów i innych gości nie jest możliwe. 
Ale nie oznacza to, że zapominamy o ofi arach 
tamtych lat. Teren cmentarza został już upo-
rządkowany, a w zaplanowanym dniu obcho-

dów burmistrz Glinojecka złoży kwiaty i za-
pali znicze pod pomnikiem upamiętniającym 
ofi ary. Jak zapowiedział Łukasz Kapczyński, 
uroczystość z udziałem rodzin i mieszkańców  
planujemy zorganizować w innym terminie, 
o czym zostaną powiadomieni wszyscy zain-
teresowani. 

BTW

Za nami Wielkanoc, jakże inna. Nie mogliśmy bezpośrednio przeżyć Triduum Paschalnego, nie było przygo-
towań do święconki, dużych spotkań rodzinnych, ale może nieraz wspólnie z najbliższymi spędziliśmy dużo 
więcej czasu niż zwykle. Wielkanoc daje wiarę, nadzieję i miłość. 

Chcę podkreślić, że osobiście jestem zbudowany postawą mieszkańców naszej gminy w czasie epidemii, 
w czasie kryzysu. W tych trudnych warunkach nie zapominamy o najbliższych, o najmłodszych, o senio-
rach, o potrzebujących. Przedsiębiorcy dostarczają nam potrzebny sprzęt, towary, świadczą swoje usługi. 
Pracownicy ośrodka zdrowia, ośrodka pomocy społecznej stanęli na wysokości zadania, w miarę możli-
wości docierają osobiście, udzielają teleporad i są ciągle otwarci na potrzeby mieszkańców. Sołtysi, radni, 
pracownicy urzędu, mimo utrudnionych warunków realizują postawione przed nimi zadania. Nasi strażacy 
z OSP oprócz gaszenia pożarów, wsparcia przy wypadkach, w tym trudnym czasie również odpowiadają na 
apele i dystrybuują środki ochrony, żywność czy leki. Nauczyciele także postawieni w niecodziennej sytuacji 
starają się na bieżąco przekazywać uczniom wiedzę. Dziękuję wszystkim za tę postawę solidarności, dzięku-
ję mieszkańcom za zrozumienie, za wytrwałość oraz akceptację naszych wspólnych działań. Wierzę, że nie 
stracimy tej energii i przezwyciężymy epidemię koronawirusa. 

Łukasz Kapczyński
Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Glinojeck! 

80. rocznica mordu w lesie ościsłowskim
W tym roku przypada okrągła rocznica wydarzeń z lutego 1940 roku, kiedy Niem-
cy zamordowali niepełnosprawnych mieszkańców regionu ciechanowskiego 
oraz działaczy organizacji konspiracyjnych, w tym żołnierzy Armii Krajowej. Od 
wielu już lat hołd ofi arom mordu oddają mieszkańcy oraz władze miasta i gminy 
Glinojeck.  Podczas apelu poległych i uroczystej mszy św. wspomina się wszyst-
kich, którzy w bestialski sposób zostali zamordowani przez okupanta. 

Tablica w lesie ościsłowskim, na której uwiecznione są nazwiska 
niektórych ofi ar mordu z lutego 1940 roku. Foto pochodzi z uroczystości w 2019 r.
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Dyżur Dziennikarski
W każdy poniedziałek, w godzinach 9.00-15.00, Barbara Tokarska-Wójciak – redaktor naczelna „Wieści Glinojecka”

zaprasza na dyżur dziennikarski, który odbywa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Glinojecku. 

O G Ł O S Z E N I A
Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck 

Łukasz Kapczyński 
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek i piątek w godzinach od 8.00 do 11.00

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Grzegorz Sikorski 

przyjmuje interesantów w poniedziałki od 14.00 do 16.00
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

Stanisław Zubelewicz
przyjmuje interesantów w środy od 9.00 do 11.00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 
Andrzej Gontarski

przyjmuje interesantów we wtorki od 14.30 do 16.00
Awarie gminnego Internetu

prosimy zgłaszać pod numerem telefonu: 696 702 113
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Lutowa sesja Rady Miejskiej w Glinojecku
Obrady odbyły się 28 lutego br. w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck. Radni, obradujący w czternastoosobo-
wym składzie przyjęli siedem uchwał. Zdecydowana większość z nich została przyjęta jednogłośnie. Jednak 
przy podejmowaniu uchwały o zamiarze likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Glinojecku, zdania radnych 
były podzielone.
Zapytania i wolne wnioski 
zgłoszone podczas sesji dotyczyły: 
przesyłania radnym protokołów z sesji w wer-
sji elektronicznej, w celu zapoznania się z nimi 
przed kolejnymi obradami (wiceprzewodni-
czący Rady Stanisław Zubelewicz); dyskusji 
w momencie ponownego powołania skarbnik 
gminy, nieuzasadnionej potrzeby stania w ko-
lejkach do lekarza, kiedy można poprosić 
o przepisanie recepty na leki stałe (radna Mał-
gorzata Iwańska); zbyt długiego okresu ocze-
kiwania na wypisanie recepty (Jolanta Pniew-
ska); śmieci zalegających w rowach i przy 
drogach oraz zorganizowania akcji sprzątania 
nieczystości, wydłużających się kolejek do le-
karza oraz problemu z odbiorem nieczystości 
z szamb (Grzegorz Stolarski – sołtys sołectwa 
Płaciszewo); trudności z dostaniem się na 
wizytę lekarską (Bożena Korzybska – sołtys 
sołectwa Śródborze); gwałtownych zjawisk 
pogodowych i zalegających po nich gałęzi na 
drogach (Gwidon Ząbczyk – sołtys sołectwa 
Faustynowo). 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski:
Burmistrz Łukasz Kapczyński odnosząc 

się do zgłoszonych problemów, podkreślił 
wagę segregowania odpadów i podziękował 
tym sołectwom, które posprzątały swoje wsie 
w czynie społecznym. Również w lesie ości-
słowskim odbyła się akcja sprzątania zorga-
nizowana przez Nadleśnictwo w Ciechanowie 
we współpracy z mieszkańcami – poinformo-
wał burmistrz. – Musimy też dbać o naszą 
estetykę sami. Musimy segregować odpady, 
bo tylko takie – zgodnie ze zmianą przepisów 
odbiera od nas firma – dodał Ł. Kapczyński. 
Kolejno odniósł się do tematu służby zdrowia 
i zauważył, że w okresie największej zachoro-
walności na grypę, ilość osób zgłaszająca się 
do placówek służby zdrowia jest dużo więk-
sza, a lekarze mają ograniczone możliwości 
przyjmowania pacjentów. Z rozmowy z dyrek-
torem SP ZZOZ wynika, że lekarze przyjmują 
dużo więcej osób, niż to wynika z ilości wy-
danych numerków, ale to i tak nie zaspakaja 
potrzeb mieszkańców. Burmistrz zapewnił, że 
będzie się starał poprawić tę sytuację. Poin-
formował też radnych o rozpoczęciu moder-
nizacji oczyszczalni ścieków w Starym Gar-
warzu oraz o wydawaniu zezwoleń na odbiór 

nieczystości ciekłych z gospodarstw z terenu 
gminy Glinojeck. – Największym problemem 
nie jest jednak, kto je odbierze, ale gdzie te 
ścieki trafią – zauważył burmistrz. Zdarzało 
się, że firmy, które przywoziły nieczystości do 
oczyszczalni zachowywały się w niewłaściwy 
sposób. Burmistrz zapewnił, że temat będzie 
omawiany podczas spotkań z sołtysami i sa-
morząd postara się, aby opłaty za wywóz nie-
czystości z szamb były niższe. Jak zaznaczył 
jednak, nie może tego zagwarantować, bo 
Zakład Gospodarki Komunalnej jest spółką 
prawa handlowego, która nie może dokładać 
do swojej działalności. – Problem jest znany 
i zapewne zostanie w przyszłości rozwiązany 
– wyjaśnił Łukasz Kapczyński. W odniesieniu 
do problemu gałęzi leżących na drogach po 
wichurach, burmistrz poinformował, że wy-
stąpił z wnioskiem do Powiatowego Zarządu 
Dróg o poprawę sytuacji. Zapowiedział też 
przegląd dróg gminnych. 

BTW

Uchwały podjęte przez radnych 
podczas sesji 28 lutego 2020 r.
XVII/108/2020 w sprawie dokonania zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gli-
nojeck;

XVII/109/2020 w sprawie zmian w Uchwale 
Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2020;

XVII/110/2020 w sprawie zamiaru likwidacji 
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Glinojecku;

XVII/111/2020 w sprawie ustalenia poboru po-
datku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
nieruchomości w drodze inkasa oraz określe-
nia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso;

XVII/112/2020 w sprawie ustalenia szczegóło-
wych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chro-
nionych, schroniskach dla osób bezdomnych 
oraz schroniskach dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi;

XVII/113/2020 w sprawie wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gmin-
nych:

XVII/114/2020 zmieniająca uchwałę w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzenne-
go obrębu geodezyjnego Kowalewko, gmina 
Glinojeck.

Link do nagrania filmowego z obrad XVII Se-
sji Rady Miejskiej w Glinojecku: https://www.
youtube.com/watch?v=E_nWU8Ucm-M

Rada Miejska w Glinojecku podczas obrad
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Chcę dobrze służyć mieszkańcom
Z Grzegorzem Sikorskim przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Glinojecku, kadencji 2018-2023 rozmawia Barbara Tokarska-Wójciak

Barbara Tokarska-Wójciak: Panie prze-
wodniczący, co Pan czuje słysząc słowo 
Glinojeck?

Grzegorz Sikorski: Miasto i gmina Glino-
jeck, to piękne miejsce na mapie Mazowsza. 
Jako samorządowcy – działamy na rzecz 
rozwoju gminy, zaspokajania jej potrzeb, 
uwzględniając wszystkie dziedziny życia spo-
łecznego m.in. ochronę zdrowia, pomoc spo-
łeczną, kulturę, edukację, budownictwo czy 
transport. Podejmujemy wiele przedsięwzięć, 
których celem jest poprawa jakości i atrakcyj-
ności życia mieszkańców. 

BTW: Minęło półtora roku pracy Rady 
Miejskiej w Glinojecku obecnej kadencji. 
Jak ocenia Pan ten czas dla miasta i gminy?

GS: Ten czas oceniam bardzo pozytywnie. 
Zrealizowaliśmy wiele inwestycji dla miesz-
kańców. Na terenie miasta wykonaliśmy, np. 
ulicę Krzywą, połączyliśmy odcinek ulicy Le-
śnej z ulicą Zielona Ścieżka. Na terenie gminy 
wyremontowaliśmy kilka dróg. Przez najbliż-
sze dwa lata, za blisko 5 mln zł, będziemy pro-
wadzili modernizację oczyszczalni ścieków. 
W planach są też inne projekty, np. wykonanie 
targowiska z prawdziwego zdarzenia. Złożony 
został wniosek o dofi nansowanie tego zada-
nia. Przejęliśmy od Pana marszałka woje-
wództwa mazowieckiego rów przy ul. Spokoj-
nej, który Pan burmistrz chce przekształcić na 
ulice i pokryć go asfaltem. To ostatnie zadanie 
jest szczególnie kosztowne, bo rów ma 16 me-
trów rozpiętości. Dobrą wiadomością jest też 
otrzymanie przez gminę 60 procent dofi nanso-
wania na przebudowę ulicy Ogrodowej (koszt 
to 2 mln zł). Ta ulica nie ma kolektora sanitar-
nego, a ścieki spływają do rzeki. Modernizacja 
ulicy poprawi życie mieszkańców i uchroni ich 
posesje przed zalewaniem. Inwestycje, inwe-
stycje i jeszcze raz inwestycje. To charaktery-
zuje pracę glinojeckiego samorządu.

Jak oceni Pan atmosferę w samorzą-
dzie? 

Rada Miejska współpracuje dobrze. Nie 
ma kłótni i sporów. Zdarza się, że ktoś zagło-
suje przeciw, albo wstrzyma się od głosu, ale 
każdy radny ma do tego prawo i głosuje we-
dług własnego sumienia. Merytoryczne prace 
nad uchwałami prowadzimy na posiedzeniach 
komisji stałych Rady Miejskiej. Staramy się 
wtedy wszystko szczegółowo omówić. Na se-
sjach zostaje raczej głosowanie. Zdarzają się 
krótkie dyskusje, ale to normalne. Radę ce-
chuje merytoryczne działanie, a kłótnie i dys-
kusje zostawiamy politykom w Sejmie czy Se-
nacie. My pracujemy dla dobra mieszkańców 
i kłótniami się nie zajmujemy. W glinojeckim 
samorządzie zawsze tak było. 

Jak oceni Pan przewodniczący aktyw-
ność radnych gminnych?

Czasami może tak wyglądać, że radny pod-
czas sesji nie zabiera głosu. Ale jeszcze raz 
podkreślę, główne dyskusje nad uchwałami 
odbywają się podczas posiedzeń Komisji RM. 
Powiem Pani, że na komisjach praca wre. Rad-
ni zgłaszają wiele pomysłów, zastanawiają się 
jak rozwiązać problem, wszyscy pracują bardzo 
aktywnie. To jest też widoczne w punkcie se-
sji – Wolne wnioski i zapytania, gdzie zgłaszają 
sprawy i problemy swoich mieszkańców.

Wiadomym jest, że sam burmistrz bez 
uchwał podejmowanych przez Radę Miej-
ską nie wykona żadnej inwestycji. Jak oce-
ni Pan współpracę z włodarzem Glinojecka 
Panem Łukaszem Kapczyńskim?

Ta współpraca jest bardzo owocna, co 
pokazuje ilość wykonanych inwestycji. Pan 
burmistrz jest aktywny, zabiega o ośrodki ze-
wnętrzne. Jest komunikatywny i ma dobre re-
lacje z Radą. Zawsze merytorycznie i rzeczo-
wo opowiada na pytania radnych. Ja zawsze 
podczas sesji pytam, czy odpowiedź satysfak-
cjonuje radnego i widzę, że tak jest. Rozlicze-
niu Pana burmistrza dajemy wyraz w absoluto-
rium, już dwukrotnie była to pozytywna ocena.

Jak postrzega Pan przewodniczący 
miasto i gminę Glinojeck na tle innych sa-
morządów?

Biorę przykład np. z gminy Strzegowo, 
gdzie powstaje dużo ścieżek rowerowych. 
W naszej gminie jest to utrudnione, gdyż nie 
mamy gruntów pod takie inwestycje. Ale chcę 
podkreślić, że nasze miasto jest czyste i ładnie 
utrzymane. Mamy piękny park, dużo zieleni 
i kwiatów. Nie odbiegamy od innych miejsco-
wości na Mazowszu. Mamy niezły stan dróg 
gminnych. Mogę powiedzieć, że w każdym 
sołectwie jest droga asfaltowa. W miarę moż-
liwości, w każdej wsi wykonujemy wiele prac 
upiększających. Dużo zmienił fundusz sołec-
ki, bo teraz mieszkańcy sami decydują, co im 
jest potrzebne. Wioski budują boiska, place 
zabaw. Mieszkańcy są aktywni, organizują 
festyny, spotkania, współpracują z Miejsko-
-Gminnym Ośrodkiem Kultury. Mogę śmiało 
powiedzieć, że fundusz sołecki spełnia swoją 
rolę. Minusem jednak jest to, że zadanie musi 
być wykonane w danym roku, a więc nie moż-
na skumulować środków z kilku lat i wykonać 
większej inwestycji. 

O czym marzy przewodniczący Rady 
Miejskiej?

W tej chwili mamy skanalizowane 70 pro-
cent gminy. Mam sygnały od mieszkańców, 
aby ten proces kontynuować. Chciałbym do-
prowadzić do skanalizowania terenu gminy w 
stu procentach. Wiem, że na takie inwestycje 
potrzebne są ogromne środki. Ale jest to moż-
liwe. Chciałbym też, aby wszyscy podłączyli 
się do kolektora. I to jest właśnie moje marze-
nie, aby kanalizacja w gminie była na poziomie 
XXI wieku. 

Jak mijająca już epidemia wpłynęła na 
pracę samorządu miasta i gminy?

To był trudny czas dla wszystkich obywa-
teli. Trzeba było się dostosować do wymogów, 
które niesie ze sobą epidemia. Zawieszone 
zostały dyżury prezydium Rady Miejskiej, nie 
odbywały się sesje. Urząd Miasta i Gminy mu-
siał zmienić system pracy. Ale daliśmy radę. 
Nie było żadnych niepokojących sygnałów, że 
jakieś sprawy nie mogą być załatwione. Pan 
burmistrz i pracownicy spisali się bardzo do-
brze. Także strażacy wykazali się dużą pomy-
słowością i pomagali mieszkańcom. Podobnie 
jak Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. W tej trudnej sytuacji samorząd zdał 
egzamin. 

W jakim miejscu widzi Pan miasto i gmi-
nę za cztery lata, na koniec kadencji?

Majątek gminy wzrośnie. Zadania, jakie 
wykonamy podniosą standard życia mieszkań-

Grzegorz Sikorki przewodniczący Rady Miej-
skiej podczas uroczystości 25-lecia nadania 
praw miejskich

ców. Przez najbliższe cztery lata musimy jesz-
cze zmodernizować wiele dróg. Wspomnianą 
już ulicę Spokojną, czy ulicę Wiejską, gdzie 
powstaje nowe budownictwo jednorodzinne. 
Nowe targowisko także poprawi wizerunek 
miasta. Konieczny jest remont Hali Sportowej, 
który przełożyliśmy ze względu na zbyt małe 
środki na ten cel. Będziemy chcieli w każdej 
miejscowości coś zrobić, aby mieszkańcy byli 
zadowoleni i czuli, że samorząd traktuje ich 
równo. 

Nie jest Pan nową osobą w samorzą-
dzie, sprawuje Pan tę funkcje od wielu lat. 
Jakie cechy powinien mieć szef Rady Miej-
skiej? 

Jestem otwartą osobą, mam dobry kon-
takt z radnymi i z władzami. Od dawna jestem 
w samorządzie. Nie jestem w sporze z rad-
nymi. Jeśli tylko mogę, to staram się zawsze 
pomóc. To, że jestem tak długo w samorzą-
dzie, to zasługa wyborców, którzy mi zaufali 
i wybierają mnie do Rady na kolejne kaden-
cje. Uważam, że trzeba być sobą, człowiekiem 
otwartym, chcącym pomagać innym.

Lubi Pan swoją gminę, swoje miasto? 
Bardzo lubię i nie zamieniłbym go na żad-

ną inną miejscowość. Tu się urodziłem, tu 
mieszkam i tutaj czuję się dobrze. Lubię służyć 
mieszkańcom. 

Dziękuję za rozmowę

Skład Rady Miasta i Gminy Glinojeck 
(kadencja 2018-2023) 
Przewodniczący: 

 Grzegorz Sikorski;

Wiceprzewodniczący: 

 Andrzej Gontarski, Stanisław Zubele-
wicz;

Członkowie Rady: 

 Bożena Banasiak, Piotr Banaszewski, 
Kamil Boniewski, Robert Gajewski, 
Anna Hefczyc, Małgorzata Iwańska, 
Paweł Lazarski, Dariusz Lewandowski, 
Mieczysław Madejski, Anita Pniewska, 
Łukasz Stolarski, Zenon Wojda.
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Do szkoły w 
roku 2012/2013 
uczęszczało 64 
uczniów i funk-
cjonowały 3 klasy. 

W kolejnych latach uczniów było coraz mniej: 
w roku 2015/2016 – 42 uczniów, 3 klasy; w 
2018/2019 – 19 uczniów, 2 klasy; w 2019/2020 
do jednej klasy uczęszcza 9 uczniów. 

Jak podkreśla Łukasz Kapczyński bur-
mistrz miasta i gminy, szkoła przetrwa, jeśli 
na kolejny rok szkolny zgłosi się wystarcza-
jąca ilość uczniów. Anonimowa ankieta prze-
prowadzona wśród uczniów podstawówek 
z terenu gminy pokazała, że taki zamiar ma 
10 uczniów, jednak nie wybrali oni ogólniaka 
jako szkoły „pierwszego” wyboru. Taka liczba 
jest zbyt mała.

Tematem zajęli się radni Rady Miej-
skiej w Glinojecku podczas sesji 
28 lutego br. Pytali m.in. burmi-
strza czy jest szansa na uratowanie 
Liceum i co zrobiły władze samorzą-
dowe, aby szkołę utrzymać?

Podczas sesji, radny Dariusz Lewandow-
ski poinformował, że Komisja Rewizyjna po 

kontroli, wydała dobrą opinię o pracy dyrek-
tora, realizacji budżetu i opieki nad obiektem. 
Zapoznała się z protokołem pokontrolnym sa-
nepidu. Komisja uznała też, że likwidacja LO 
wiąże się z brakiem absolwentów. W tej chwili 
szkoła zatrudnia dyrektora, sekretarkę i sprzą-
taczkę. Dyrektor Wiesław Mostowy złożył po-
danie o rozwiązanie stosunku pracy, w związ-
ku z przejściem na emeryturę. Jeśli chodzi 
o kadrę pedagogiczną, to miesięczne wydatki 
na ich wynagrodzenie wynoszą około 9 tys. zł, 
ponieważ większość nauczycieli pracuje w in-
nych szkołach, a w LO dopełniają etat. 

W dyskusji głos zabrał Krzysztof Turalski 
– dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku, 
który zauważył, że obecnie dyrektor, nauczy-
ciel czy rodzic nie może zmusić dziecka jaką 
szkołę ma wybrać. A inne szkoły średnie tak-
że zachęcają uczniów do nauki w większych 
ośrodkach. 

Radny Kamil Boniewski powiedział, że 
ubolewa nad tym, że musimy taką uchwałę 
podjąć. Zauważył, że trudno jest winić burmi-
strza czy dyrektora, bo jedynym problemem 
jest brak chętnych uczniów. 

Radna Małgorzata Iwańska także doda-
ła, że nie ma winnych tej sytuacji, a głównym 
powodem likwidacji szkoły jest brak uczniów. 
Jest kilka osób zainteresowanych nauką, ale 
radna ma wątpliwości, czy uda się utworzyć 

klasę. 
Wiesław Mosto-

wy – dyrektor LO w 
Glinojecku w swojej 
wypowiedzi podkreślił, 
że z liczbami się nie 
dyskutuje, aczkolwiek 
podjęcie uchwały nie 
oznacza likwidacji 
LO. Zdaniem dyrek-
tora dopiero w maju 
będzie wiadomo, czy 
będą chętni do nauki 
w Liceum. Zdaniem 
dyrektora dobrym 
rozwiązaniem było-
by powołanie Zespo-
łu Szkół, co mogłoby 
uratować szkołę bez 
generowania skutków 
fi nansowych. Każdego 

roku ogłaszany byłby nabór i jeśli będą chętni 
uczniowie, szkoła rozpocznie funkcjonowanie. 
Dyrektor podkreślił też dorobek szkoły, która 
ma historię, sztandar i imię. Wiceprzewodni-
czący Stanisław Zubelewicz zauważył, że li-
kwidacja Liceum nie spowoduje oszczędności 
w budżecie gminy. Na 2020 rok budżet przewi-
duje defi cyt w wysokości 3 310 tys. zł, a koszty 
LO wynoszą 410 tys. zł. 

Z kolei burmistrz Łukasz Kapczyński za-
uważył, że nikt nie chce likwidować czegoś 
co funkcjonuje dobrze. – LO pracuje dobrze, 
zdawalność egzaminów maturalnych jest po-
nad przeciętną skalę powiatową i wojewódz-
ką. Mamy świadomość, że kadra łącznie z dy-
rekcją jest kadrą wykwalifi kowaną i jakościo-
wo bardzo dobrą. Mamy świadomość tego, że 
dołożyliśmy wszelkich starań, aby uczniowie 
z naszej gminy mieli możliwość kontynuowa-
nia nauki w naszym liceum. Dziś rozmawiamy 
o pewnych kwestiach proceduralnych. Pan 
dyrektor Mostowy zwrócił uwagę na możli-
wość włączenia szkoły ponadpodstawowej 
do szkoły podstawowej i utworzenia pewnego 
rodzaju zespołu. Taka możliwość fi zycznie bę-
dzie istniała. My dziś podejmujemy uchwałę 
o zamiarze likwidacji, ponieważ jeśli okaże się, 
że tą dzisiejszą sesją wywołamy w naszych 
mieszkańcach chęć podjęcia nauki w naszym 
liceum, to może szkoła zostanie utrzymana – 
podkreślił burmistrz.

Podczas głosowania 12 radnych było 
za podjęciem uchwały o zamiarze likwida-
cji szkoły, a 2 radnych wstrzymało się od 
głosu. 

Liceum Ogólnokształcące w Glinojecku po-
wstało 28 stycznia 1997 roku. Pierwsi ucznio-
wie rozpoczęli naukę 1 września 1997 roku. 
W ciągu 23 lat funkcjonowania, mury placówki 
opuściło blisko 400 absolwentów. Szkoła ma 
bardzo dobre warunki lokalowe, znajduje się 
w tym samym obiekcie co szkoła podstawowa. 
Ma też wykwalifi kowaną kadrę pedagogiczną. 
Do tego dochodzą doskonała baza naukowa 
i sportowa oraz dobra atmosfera. Przez ostat-
nie lata kadra prowadziła akcję zachęcającą 
do nauki w rodzimej szkole. Jednak niewielu 
uczniów skorzystało z tej propozycji. 

Barbara Tokarska-Wójciak
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Tylko udany nabór może uratować Liceum w Glinojecku?
Rada Miejska w Glinojecku, podczas sesji w dniu 28 lutego br. podjęła uchwałę o zamia-
rze likwidacji, prowadzonego przez gminę Liceum Ogólnokształcącego. Podjęcie takiej 
uchwały nie oznacza jeszcze zamknięcia placówki. Teraz wszystko zależy od tego, czy 
będą chętni do nauki w szkole.

Glinojeck zakupił autobus do przewozu uczniów do szkół 
 

Autobus jest duży, ma 53 miejsca siedzące. Jego 
zakup ma zapewnić odpowiednie warunki i większe 
bezpieczeństwo przewozu dzieci. Gmina Glinojeck 
na to zadanie, przeznaczyła z budżetu gminy około 
100 tys. zł, w tym 43 tys. zł, to środki wygospodarowa-
ne w ramach funduszu sołeckiego miejscowości: Dukt, 
Krusz, Zygmuntowo, Luszewo i Ogonowo.

Autobus, od poniedziałku 9 marca wozi dzieci na 
wyznaczonych trasach.                                        BTW

To kolejny pojazd, który wszedł do taboru autobusowego dowożącego uczniów do szkół z terenu gminy Glino-
jeck. Jest to autokar marki Mercedes-Benz Integro O550 Evobus. Pojazd spełnia obowiązujące normy i standar-
dy do przewozu osób. Jego zakup kosztował około 100 tys. zł. 

Wspólnie z radnymi i sołtysami podjęliśmy 
decyzję o zakupie autobusu, aby poprawić 
komfort podróżowania naszych najmłodszych 
– podkreślił Łukasz Kapczyński, burmistrz 
miasta i gminy Glinojeck.

Nowy pojazd poprawił komfort 
podróżowania uczniów z terenu 

gminy Glinojeck

Foto: Archiwum LO w Glinojecku
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Jak miasto i gmina Glinojeck radziło sobie w epidemią?

Paczki z żywnością zostały przekazane podopiecznym przez 
pracowników M-GOPS w Glinojecku, przy współpracy z druhami 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinojecku oraz Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Szyjkach. Druhowie dostarczyli pomoc w szczegól-
ności do osób starszych, chorych czy niepełnosprawnych. Dzięki 
temu osoby te nie musiały wychodzić z domu i narażać się na 
niebezpieczeństwo związane z koronawirusem.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku 
serdecznie podziękował za pomoc 5.MBOT 51. Batalionowi Lek-
kiej Piechoty w Ciechanowie oraz strażakom z OSP Glinojeck 
i OSP Szyjki.

Tekst i foto: M-GOPS w Glinojecku

Zaczęło się 12 marca 2020 r., kiedy Łukasz Kapczyński burmistrz Glinojecka nagrał krótki fi lm w formie wideo informując 
mieszkańców o zagrożeniu epidemią spowodowaną koronawirusem. Burmistrz poinformował, że placówki kultury, szkoły, 
obiekty sportowe zostają zamknięte dla odbiorców. Zaapelował też o ograniczone korzystanie z urzędu i zachęcił do kon-
taktu telefonicznego w pracownikami w sprawach niecierpiących zwłoki. Burmistrz apelował o zachowanie spokoju. 

13 marca – zamknięte zostały place targowe oraz obiekty sportowo- 
rekreacyjne w Glinojecku. Przekazany został też apel do rodziców, 
aby zwrócili uwagę na dzieci i młodzież, by ta unikała gromadzenia się 
i spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych w przestrzeni publicznej. 
A do starszej młodzieży burmistrz zaapelował o nieorganizowanie tzw. 
domówek i spotkań towarzyskich. 
16 marca – Urząd Miasta i Gminy został zamknięty dla interesantów. 
Kontakt z pracownikami, możliwy był przez telefon (23 674 00 17,

23 674 01 11; fax: 23 674 28 18; pocztę elektroniczną urzędu 
sekretariat@e-glinojeck.pl; przez skrzynkę podawczą ePUAP. 
A formularze pism do załatwienia spraw, mieszkańcy mogli znaleźć 
na stronie Urzędu Miasta, w zakładce „Dla mieszkańców – formularze”.
16 marca – zamknięty został punkt zbiórki selektywnej odpadów komu-
nalnych PSZOK w Starym Garwarzu.
16 marca – pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o 
w Glinojecku wprowadzili ograniczenia w kontaktowaniu się z miesz-
kańcami np. odczytu liczników wody i zaproponowali przekazywanie 
danych przez telefon. Także samo biuro ZGK zaapelowało o ograni-
czenie bezpośrednich kontaktów i poprosiło mieszkańców o kontakt 
telefoniczny. 
17 marca – strażacy ochotnicy z gminy Glinojeck wyszli z inicjatywą 
pomocy osobom starszym, które nie powinny wychodzić z domu. Dru-
howie Ochotniczych Straży Pożarnych ze wszystkich jednostek z tere-
nu gminy Glinojeck zaoferowali swoją pomoc w robieniu zakupów oraz 
wykupowaniu leków. Podane zostały numery telefonów do każdej z jed-
nostek OSP i druhowie wzięli się do pracy. 
18 marca – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku 
wprowadził telefoniczny kontakt mieszkańców z pracownikiem pełnią-
cym dyżur telefoniczny od 7.30 do 19.00 pod nr 674 00 65.
25 marca – burmistrz Łukasz Kapczyński na stronie UMiG ponownie 
udostępnił fi lm z apelem do mieszkańców, prosząc o zwiększenie dys-
cypliny w poruszaniu się w grupach, o zachowanie spokoju i stosowanie 
się do zaleceń inspekcji sanitarnej. Apelował też, aby poruszać się tylko 
wtedy, gdy jest to konieczne.

Ośrodki i instytucje gminne, w tym ośrodek zdrowia pracują 
z ograniczeniami i wspomagane są przez straż pożarną. Apeluję 
o pozostanie w domach, w izolacji domowej i wzajemne szanow-
ne zasad. Jeśli ktoś nie wyjeżdżał za granicę, nie może uznać, 
że jest to bariera chroniąca przed zachorowaniem. Proszę 
o spokój i zadbanie o rodzinę. Na terenie miasta i gminy Glino-
jeck nie ma żadnego przypadku zachorowania na Covid19 – po-
informował Łukasz Kapczyński.

2 kwietnia – ukazał się komunikat o odwołaniu ślubów w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego w miesiącu kwietniu. Dla par które planowały taki ślub 
zostaną uruchomione specjalne terminy w drugiej połowie roku. 
Cały czas na stronie Urzędu Miasta i Gminy pojawiały się komunikaty 
o zasadach zachowania w czasie epidemii.
20 kwietnia – wprowadzone zostały nowe zasady poruszania się 
w przestrzeni publicznej, łagodzące dotychczasowe przepisy. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Służby wsparły dystrybucję żywności w gminie Glinojeck
Terytorialsi z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej – 51. Batalionu Lekkiej Pie-
choty w Ciechanowie, 15 kwietnia br. udzielili pomocy gminie Glinojeck. Pomoc ta polega-
ła na załadunku żywności z Banku Żywności w Ciechanowie, transporcie do Glinojecka,  
a następnie jego rozładunku. Żołnierze pomagali także pracownikom Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku w przygotowywaniu paczek, które następnie 
trafi ły do najbardziej potrzebujących osób z terenu gminy, korzystających z pomocy żyw-
nościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Terytorialsi oraz druhowie z OSP pomagali w rozwiezieniu 
żywności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym

SP ZZOZ w Glinojecku, tak jak cała ochrona zdrowia w Polsce 
musiała przyjąć i wprowadzić niestandardowe metody i rozwiąza-
nia dotyczące przyjęć i obsługi pacjentów, spowodowane pande-
mią koronawirusa. SPZZOZ pracuje na zasadzie dwóch zmian, 
tj. jedna cześć lekarzy i pielęgniarek pracuje w jednym dniu od 
godz. 8.00 do 18.00, następnego dnia pracuje druga zmiana 
w tych samych godzinach. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka 
zarażenia się wirusem  COVID-19 przez personel Przychod-
ni. Pacjenci obsługiwani są na zasadzie teleporad lekarskich, 
a w przypadkach szczególnych, wymagających porady bezpo-
średniej  umawiani są na porady  indywidualne w przychodni,  na 
konkretną godzinę. Recepty, zaświadczenia, zwolnienia lekarskie 
są również wystawiane przez lekarzy.
Poradnie specjalistyczne  pracują na zasadzie teleporad, ale 
też umawiane są wizyty indywidualne w przychodni, np. do po-
radni ginekologiczno-położniczej, reumatologii, otolaryngologii. 
W ograniczonym zakresie działa fi zjoterapia. Zachowane są nor-
my bezpieczeństwa, odkażane i dezynfekowane pomieszczenia 
przychodni. Personel stosuje zabezpieczenia w postaci środków 
ochrony personalnej typu maski, przyłbice, fartuchy ochronne.  
Pragnę podziękować naszym pacjentom za słowa wsparcia, otu-
chy  i darowizny pieniężne na zakup maseczek i środków ochron-
nych, m.in. od Zarządu i członków Koła Łowieckiego „DANIEL”, 
z terenu naszej gminy, oraz za wsparcie od naszego Burmistrza 
i sklepu p. Wojciechowskich  - w postaci maseczek i śr. dezynfek-
cyjnych.
Nie mieliśmy do tej pory na naszym terenie przypadku zarażenia 
tym groźnym wirusem, i mam nadzieję, że tak będzie nadal, cze-
go bardzo Państwu  i sobie życzę.  Zostańmy w domu!!

Dyrektor SPZZOZ
Waldemar Jóźwiak
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TYM ŻYJE

Ulica Parkowa zostanie przebudowana na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Południowej, 
a nowa nawierzchnia pojawi się na odcinku o długości 0,171 km. Natomiast w ul. Ogrodowej 
(od ul. Parkowej do ul. Polnej), kostka położona zostanie na długości 0,186 km. Po obu stronach 
ulic wykonane zostaną chodniki i zjazdy na posesje. Podczas przebudowy ulic wykonana zo-
stanie też niezbędna infrastruktura. Inwestycja obejmie przebudowę odcinków sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej. 

W marcu, gmina Glinojeck przejęła również na własność – od Skarbu Państwa, rów przy ulicy 
Spokojnej. – To pierwszy, ale jakże ważny krok, żeby zająć się sprawą, która od wielu lat sta-
nowi poważny problem w naszym mieście – poinformował Łukasz Kapczyński burmistrz miasta 
i gminy Glinojeck. 
 

BTW

Ulice: Parkowa i Ogrodowa doczekają się remontu w 2020 roku

Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy fi nansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach 
Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju woje-
wództwa mazowieckiego. Jednym z zadań, które otrzymało dofi nansowanie 
w ramach instrumentu jest „Przebudowa ulic Parkowej i Ogrodowej w Gli-
nojecku”.

Gmina Glinojeck pozyskała ponad 
milion złotych na przebudowę 
ulic Parkowej i Ogrodowej 
w Glinojecku
Starania glinojeckiego samorządu przyniosły efekt i gmina na po-
czątku marca 2020 r. otrzymała dofi nansowanie z samorządu woje-
wództwa mazowieckiego na te ważne inwestycje drogowe. Pozyska-
na kwota dofi nansowania jest niebagatelna i wynosi 1 243 684,86 zł. 
Cała inwestycja pn. „Przebudowa ulic Parkowej i Ogrodowej w Gli-
nojecku” będzie kosztowała  2 072 808,10 zł. Prace zostaną wyko-
nane jeszcze w 2020 roku.

** Rok 1992 

– Powstał Gminny 
Ośrodek Kultury;

– Samorząd gminny 
przejął orkiestrę 
dętą od Cukrowni 
Glinojeck.

** 1993 

– 1 października – 
Glinojeck otrzymał 
status miasta;

– Wydany zostaje 
1 numer gazety 
samorządowej

 „Wieści Glinojecka”.

** 1998 

– Po raz pierwszy 
w Glinojecku odbył 
się Międzynarodowy 
Festiwal 
Folklorystyczny 
„Kupalnocka”.

** 2003 

– Miasto nad Wkrą 
obchodziło 

 600-lecie istnienia,
– Odbył się 

międzypaństwowy 
 mecz piłki ręcznej 

kobiet Polska-Rosja.
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SAMORZĄD

W rolnictwie folia używana jest m.in. do przechowywania bel słony 

Przedsięwzięcie obejmie:
** odbiór odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag od rolników, którzy złożyli wnioski w sprawie ilości folii rol-
niczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2019 r. Rolnicy 
we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć odpady do miejsca wskazane-
go przez gminę;

** załadunek, transport i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia 
przez wykonawcę wybranego w ramach zapytania cenowego.

Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, 
na podstawie zgłoszeń rolników pozyskanych w ramach przeprowadzonej w 2019 r. 
inwentaryzacji wynosi 56,921 Mg.

Zadanie będzie zrealizowane w 2020 r.
A.L 

Gmina Glinojeck otrzymała 
dotację na usuwanie folii rolniczej

 Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie przyznał Gminie Glinojeck dofi nansowanie, 
w formie dotacji do kwoty 27 891 zł na przedsięwzięcie pn. „Usuwa-
nie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej z terenu miasta i gminy Glinojeck”. Umowa z tej sprawie 
została podpisana 17 lutego 2020 r.

Wsparcie realizowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu prioryteto-
wego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działal-
ności rolniczej”.

** 2004

– Odbył się Drużynowy 
Puchar Polski Kobiet 
w Podnoszeniu 
Ciężarów.

** 2005 

– Do użytku została 
oddana nowa 
oczyszczalnia 
ścieków.

** 2006 

– Przed kościołem 
został odsłonięty i 
poświęcony pomnik 
św. Stanisława, 
patrona miejscowej 
parafi i.

** 2008 

– Glinojeck obchodził 
15. rocznicę nadania 
praw miejskich;

– W Glinojecku po raz 
pierwszy odbył się 
Międzynarodowy 
Festiwal Piosenki 
i Kultury Romów.

** 2010 

– Do użytku został 
przekazany 
kompleks sportowy 
„Orlik”;

– Odbyły się 
Mistrzostwa Polski 
w podnoszeniu 
ciężarów.

Z KALENDARIUM Z KALENDARIUM 
MIASTA MIASTA 

GLINOJECKA GLINOJECKA 
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Z okazji Dnia Sołtysa
wszystkim 

Sołtysom i Radom Sołeckim
z Gminy Glinojeck

składamy 
podziękowania i wyrazy uznania

za trud i zaangażowanie 
w pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Życzymy Państwu zdrowia, 
wszelkiej pomyślności

oraz sukcesów 
w sołeckiej działalności.

Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa
Bielawy HENRYK PRZYBYŁKOWICZ
Brody Młockie JANUSZ PRZYBYSZEWSKI
Budy Rumockie AGNIESZKA LEWANDOWSKA
Dreglin MONIKA PIASECKA
Dukt-Krusz KAZIMIERZ KONSTANKIEWICZ
Faustynowo GWIDON ZĄBCZYK
Nowy Garwarz PIOTR  BANASZEWSKI
Stary Garwarz JERZY BAKIERZYŃSKI
Glinojeck SZYMON ZALEWSKI
Kondrajec Pański PAWEŁ MROCZKOWSKI 
Kondrajec Szlachecki ANNA PIELACH
Kowalewko-Szyjki JAROSŁAW NITCZYŃSKI
Lipiny JOLANTA PNIEWSKA
Luszewo KAMIL RZECZKOWSKI
Malużyn KRZYSZTOF GRZANKOWSKI
Ogonowo JACEK POLISZEWSKI
Ościsłowo BOŻENA BANASIAK
Płaciszewo GRZEGORZ STOLARSKI
Rumoka LESZEK MATUSIAK
Sadek SŁAWOMIR FELBER
Strzeszewo MAŁGORZATA CYBULSKA
Sulerzyż ŁUKASZ CHOJNOWSKI
Śródborze BOŻENA KORZYBSKA
Wkra MONIKA STADNIK
Wola Młocka BOŻENA MAĆKOWSKA
Wólka Garwarska ZENON JĘDRZEJEWSKI
Zalesie DOROTA WERNICKA
Zygmuntowo MARCIN PIONKA
Żeleznia JAROSŁAW MAJEWSKI

W związku z przypadającym 11 marca 
Dniem Sołtysa prezentujemy czytelnikom 

obecnych sołtysów działajacych 
w gminie Glinojeck:

Łukasz Kapczyński
Burmistrz 

Miasta i Gminy Glinojeck

Grzegorz Sikorski
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Glinojecku
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Sulerzyż  był rodowym gniazdem Sulerzy-
skich, którzy od nazwy miejscowości przyjęli  
nazwisko. Do wyjątków należą osoby, które 
wiedzą, że małżonką  Henryka Wybickiego 
była Helena Sulerzyska.  

Nazwa miejscowości pochodzi od słowiań-
skiego imienia Sulimir (i oznacza Sul – lepszy 
oraz mir – pokój). Według dokumentów ko-
ścielnych parafi a w Sulerzyżu istniała już w 
połowie XIII wieku. Pierwszy pisany dokument 
o tej miejscowości pojawia się w momencie 
sprzedaży ziemi w Sulerzyżu, czyli majątku 
prawdopodobnie na przełomie lat 70-tych i 80-
tych XIV wieku. Transakcja bowiem jest doko-
nana między Piotrem  (przydomek Walituch), 
jako zbywającym, a Piotrem (przydomek Gęś) 
z Żuromina jako nabywającym na sumę dwu-
stu kop groszy praskich, owe dobra, na ziemi 
płockiej. 

Potwierdzając ten akt,  w roku 1384 ksią-
żę płocki (mazowiecki)  Ziemowit IV, w Rawie 
nadaje także Sulimyszowi lokację na prawie 
chełmińskim z czynszem dwóch groszy pol-
skich od włóki. Była to własność szlachecka. 
Osada jednak istniała dużo wcześniej.

W roku 1476 wymieniony jest ksiądz 
Junosza z Sulerzyża, bakałarz sztuk (nauczy-
ciel szkoły parafi alnej), który  w tym właśnie 
roku zrezygnował z probostwa w Białej koło 
Płocka.

Przez cały XV wiek Sulerzyż był wsią – ale 
o randze powiatu obejmującego parafi e: Su-
lerzyż, Lekowo, Malużyn, Unierzyż i Glinojeck 
oraz pięć wsi z parafi i ciechanowskiej, leżą-
cych po prawej stronie Łydyni. 

Łącznie powiat sulerzyski obejmował 53 
wsie, z czego 21 lokowanych było na prawie 
chełmińskim czyli niemieckim do pierwszej po-
łowy XV wieku. 

Natomiast druga połowa XV wieku – to 
lata jego wielkiej świetności, gdyż obejmował 
wówczas obszar o powierzchni 346 km2. I na 
tym terenie było już 85 wsi przynależnych do 
sześciu parafi i. Powiat był zamieszkały przez 

Rada Gminy w Gli-
nojecku w dniu 9 wrze-
śnia 1992 roku podjęła 
uchwałę w sprawie wy-
stąpienia z wnioskiem 
do Wojewody Ciecha-
nowskiego o nadanie 
miejscowości Glinojeck 
statusu miasta. Wykonu-
jąc uchwałę Rady Gminy 

Nr XXI/156/02 z dnia 09.09.1992 roku w tej 
sprawie, Zarząd Gminy postanowił o przepro-
wadzeniu konsultacji społecznych. Takie kon-
sultacje odbyły się na terenie Gminy w okresie 
od 10.09. do 10.10.92 r. (30 dni). Do wszyst-
kich zakładów pracy działających na terenie 

Gminy i wszystkich samorządów wiejskich 
wysłane zostały obwieszczenia, w których po-
dano do wiadomości publicznej przedmiot kon-
sultacji oraz cele i przewidywane skutki pro-
jektowanego rozstrzygnięcia, a także sposób 
i tryb zgłaszania opinii i wniosków, jak również 
datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji. 
W ich wyniku zebrano pozytywne opinię miesz-
kańców, oceniające tę społeczną inicjatywę. 
Nie stwierdzono opinii negatywnych. Następ-
nie Zarząd Gminy wystąpił w dniu 30.10.1992 
roku do Wojewody Ciechanowskiego z wnio-
skiem o nadanie miejscowości Glinojeck sta-
tusu miasta, załączając stosowne dokumenty, 
wynikające z wytycznych zawartych w piśmie 
do Rady Ministrów. Za nadaniem statusu 

miasta miejscowości Glinojeck przema-
wiały funkcje miasto – twórcze tej miejsco-
wości, jej położenie geografi czne oraz po-
trzeba mieszkańców tworzenia wspólnoty 
samorządowej.

Rady Ministrów pozytywnie rozpatrzyła 
przesłany wniosek i miejscowość Glinojeck 
otrzymała Status Miasta. Akt nadania Statusu 
Miasta Miejscowości Glinojeck Rada Ministrów 
nadała z dniem 2 października 1993 roku Roz-
porządzeniem z dnia 15 września 1993 roku 
w sprawie nadania niektórym miejscowościom 
statusu miasta, które opublikowane zostało 
w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 400. 

Red.

Jak Glinojeck został miastem…Jak Glinojeck został miastem…

Dworek w Sulerzyżu 
Foto: http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/3691/Sulerzyz

Jedna z najstarszych wsi w gminie GlinojeckJedna z najstarszych wsi w gminie Glinojeck
SULERZYŻ  to wiejska miejscowość licząca na początku XXI wieku pięćdziesiąt 
pięć rodzin, leżąca około 2,5 km na północ od szosy łączącej trasę Ciechanów – Płock. Odda-
lony na zachód od  Ciechanowa i otoczony sporymi lasami Sulerzyż – to jedna z najstarszych 
wsi na północnym Mazowszu.

kmieci i włościan. Było w nim dwadzieścia 
sześć młynów, dwadzieścia pięć karczm i 
cztery gorzelnie.

W 1505 roku Sulerzyż traci swoje przy-
wileje powiatu – to jednak nadal był centrum 
administracyjnym powiatu i dopiero ponowne 
zarządzenie króla Zygmunta Starego z 1535 
roku pozbawia go całkowicie tej rangi. 

Pod koniec XVI wieku, zapis z roku 1599 
mówi o pracy duszpasterskiej ks. Jana Sule-
rzyskiego w Sulerzyżu. W roku 1682 podczas 
wizyty diecezjalnej wizytator zapisał „odstę-
pów od wiary nie było. Tylko jeden młody 
człowiek Maciej Sulerzyski – nie chciał się 
spowiadać”.

W województwie kujawsko-pomorskim 
jest wieś o nazwie Białożewin (Białozewin), 
która w XIX wieku podzielona była na czte-
ry części, w których znajdowały się folwarki. 
Wśród ówczesnych właścicieli byli też Sulerzy-
scy. Byli także właścicielami majątku o nazwie 
Górki Zagajne. W roku 1900 sprzedali Górki 

Niemieckiej Komisji Kolonizacyjnej. Obecnie 
Górki należą do gminy Kcynia pow. nakielski, 
województwo kujawsko-pomorskie.

Dwór w Sulerzyżu został wybudowany 
w pierwszej połowie XIX wieku dla rodziny 
Kanigowskich, którzy byli jego właścicielami 
do momentu wybuchu drugiej wojny świato-
wej. Majątek w Sulerzyżu liczył areał o wielko-
ści tysiąca hektarów.

W latach 1945-1974 XX w. mieściła się 
w nim szkoła podstawowa. Jednak od roku 
1974 przez wiele lat stał pusty i był dewasto-
wany. Dopiero na początku lat 90-tych tegoż 
wieku,  jego losem zainteresowała się rodzi-
na państwa Rutkowskich. Zakupiła ruinę i po 
pewnym czasie prowadząc generalny remont  
praktycznie od podstaw przywróciła mu dawny 
ślad i blask.    

Dzięki uprzejmości
Bożenny  Kacpury

„Nasz złoty pro-
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Nowa karetka już pracuje w Glinojecku
W ramach rządowego programu wymiany ambulansów medycznych, region działania SPZ ZOZ Płońsk otrzy-
mał dwie nowe karetki. Jesdna z nich trafi ła do Glinojecka. Uroczystość przekazania nowych ambulansów 
miała miejsce we wtorek 10 marca przed budynkiem szpitala w Płońsku. Uczestniczył w niej burmistrz Łukasz 
Kapczyński.

Przybyłych na uroczystość przywitał ów-
czesny dyrektor SPZ ZOZ w Płońsku Paweł 
Obermeyer. W swoim wystąpieniu podkreślił 
wagę wymiany karetek dla podniesienia po-
ziomu obsługi pacjentów w terenie. Jak powie-
dział dyrektor Obermeyer, nowe ambulanse 
są przeznaczone do miejsc wyczekiwania w 
Glinojecku i w Nowym Mieście, gdzie stacjo-
nują również zespoły ratownictwa medyczne-

go rodzimego pogotowia ratunkowego. Takie 
wzmocnienie parku ambulansów pozwoli 
przekierowanie karetek, które do tej pory jeź-
dziły w Glinojecku i Nowym Mieście, do dodat-
kowego zabezpieczenia szpitala w Płońsku – 
powiedział dyrektor. 

Zdaniem burmistrza Glinojecka Łukasza 
Kapczyńskiego, nowa karetka zwiększy bez-
pieczeństwo mieszkańców. Ambulans wypo-

sażony jest w specjalistyczny 
sprzęt, który bardzo pomaga 
w działaniach ratowniczych.

W uroczystości uczestniczył senator RP 
Jan Maria Jackowski wraz z burmistrzem 
Płońska Andrzejem Pietrasikiem i przedsta-
wicielami samorządu gminnego. Senator Jan 
Maria Jackowski, zwrócił uwagę, że nowy 
nabytek płońskiej służby zdrowia, to efekt 
wsparcia przez ministerstwo zdrowia kwotą 
800 tysięcy złotych na zakup nowych karetek 
medycznych. Po zakończeniu przemówień 
nastąpiła ceremonia przekazania nowych 
ambulansów. 

Red.

Jedna z karetek 
będzie 
stacjonować 
w Glinojecku

Burmistrz Glinojecka 
na spotkaniu z samorządowcami
W Urzędzie Gminy Ciechanów, w poniedziałek 2 marca br. odbyło się spotkanie samorządowców z senatorem 
RP Janem Maria Jackowskim. W spotkaniu uczestniczyli wójtowie z gmin powiatu ciechanowskiego, płońskie-
go, mławskiego i przasnyskiego, starosta ciechanowski i wiceprezydent Ciechanowa. Gminę Glinojeck repre-
zentował  burmistrz Łukasz Kapczyński wraz z dyrektorem SP ZZOZ w Glinojecku Waldemarem Jóźwiakiem. 

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy samorządowców i 
było poświęcone m.in. problemom związanym z fi nansowaniem oświa-
ty oraz regulacjom dotyczącym gospodarki odpadami w gminach. Jak 
powiedział senator Jan Maria Jackowski, podczas rzeczowej dyskusji 
przedstawiciele samorządu przedstawili szereg postulatów oczekiwa-

nych zmian. Senator odnosząc się do wypowiedzi podczas dyskusji za-
deklarował współpracę dotyczącą zmian w obowiązujących w zapisach 
ustawowych. Uczestnicy spotkania podjęli decyzję o dalszych spotka-
niach.

BTW

Do mojego Biura Senatorskiego zwrócili się przedstawiciele samorządu podnosząc problem fi nansowania oświaty w gminach. Moi rozmówcy zwrócili uwagę na niedostateczne środki z centralnego budżetu na obsługę szkolnictwa podstawowego. Samorządowcy przedstawili szereg propozycji zmian. Jednym z najczęściej stawianych postulatów była diametralna zmiana struktury przepływu strumienia pieniędzy na oświatę. Wskazano na najbardziej optymalne rozwiązanie według moich rozmówców, czyli przeniesienie ciężaru kosztów osobowych na rzecz ministerstwa zaś utrzymanie budynków i całej infrastruktury po stronie kosztów samorządu. W związku z tym, że podczas spotkań w moim okręgu wyborczym temat fi nansowania jest bardzo często poruszanym, poproszę o informację, czy są prowadzone prace nad zmianami w tym zakresie.
Jan Maria Jackowski

Ofi cjalna strona senatora J.M. Jackowskiego

W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z regionu ciechanowskiego
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Każdego roku, w dniu 27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. W tym roku 
obejrzenie premierowego spektaklu na scenie nie było możliwe ze względu na epidemię ko-
ronawirusa. Jednak w archiwum Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku znajdu-
je się kilka sztuk teatralnych, wystawianych przez  Teatr Amatorski z Glinojecka. W ramach 
Dnia Teatru, na ekranie komputera widzowie mogli obejrzeć takie perełki, jak: „Gwałtu, co 
się dzieje" wg. Aleksandra Fredry, „Igraszki z diabłem” Jana Drdy, czy „Ożenek" Mikołaja 

Gogola. To była doskonała okazja, aby przypomnieć sobie występy aktorów, którzy ze znanych dzieł  literackich 
stworzyli wiele ciekawych prezentacji scenicznych. 

Red.

Teatr Amatorski działa przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Glinojecku od 2012 r. Na 
swoim koncie ma 9 premier teatralnych: Opo-
wieść wigilijna, Jest taki kwiat, Romeo i Julia, 
Szlakiem baśni, Mąż zmarł, ale już mu lepiej, 
Ożenek, Gwałtu, co się dzieje, Igraszki z dia-
błem, Rewizor. Ostatnią, bardzo udaną prezen-
tacją było przedstawienie Grube ryby.

Ostatnie przedstawienie pt. „Grube ryby”, 
wystawione zostało przez Teatr Amatorski z Glinojecka 

w 2019 roku

Dzień teatru online

Ogłoszenie
Punkt Bezpłatnej Pomocy Prawnej działający w M-GOK w Glinojecku jest nieczynny w związ-
ku z epidemią koronawirusa. Zawieszenie działalności punktu zostało wprowadzone 16 mar-
ca, do odwołania. W sprawach niecierpiących zwłoki można kontaktować się pod adresem 
pomocprawna@ciechanow.powiat.pl i umówić poradę przez telefon lub e-mail. Wszelkie informa-
cje w sprawie pomocy prawnej można uzyskać pod nr tel: 602 721 357.

Red.

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku przygotowali wiele pro-
pozycji spotkań z kulturą online. Zorganizowali m.in. konkurs na własnoręcznie wyko-
naną ozdobę wielkanocną. Wygrywały zdjęcia z największą ilością polubień. 
Przyznane zostały: I, II i III miejsce oraz nagrody. Zabawa trwała do 16 kwietnia. 

Pracownia Plastyczna MGOK w Glinojecku zachęcała natomiast dzieci do własnoręcznego wykonania 
prac plastycznych, proponując proste pomysły z opisem wykonania na wielkanocne ozdóbki dla malu-
chów (i nie tylko).

Red.
Trochę pomysłu i ozdoba świąteczna gotowa

W czasie epidemii nie próżnowali

Z okazji Dnia Kobiet, 6 marca br. 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Glinojecku zorganizowany został 
koncert Duetu Ewan oraz wernisaż 
wystawy prac artystki Haliny Dobrzyń-
skiej.
Przy dźwiękach znanych piosenek,  w wyko-
naniu Ewy Mieszkowskiej i Andrzeja Ładow-
skiego,  bawili się mieszkańcy miasta i gminy 
Glinojeck. Nie zabrakło także kwiatów dla 
Pań oraz pięknych życzeń.

Red.

Dzień Kobiet wspaniałym 
prezentem nie tylko dla Pań

Kwiaty były miłym uzupełnieniem wieczoru 

Znane szlagiery zachęcały wszystkich do dobrej 
zabawy 
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Wystawa malarstwa – w Internecie
Prace malarskie prezentujące kwiaty i przyrodę zaprezentowała podczas wernisażu 6 marca br. Pani Halina 
Dobrzyńska – artystka mieszkająca w Glinojecku. Malarkę przedstawił i rozmowę o twórczości poprowadził 
Wojciech Bruździński dyrektor M-GOK w Glinojecku. 

Rozmowa o sztuce z Panią Haliną Dobrzyńską

Niestety, wystawy artystki mieszkańcy nie mogli oglądać, gdyż 
wszystkie placówki kultury zawiesiły swoją działalność w związku z 
zagrożeniem epidemicznym. Dlatego ośrodek kultury zaprezentował 
prace w sieci, czyli na stronie Internetowej M-GOK.

BTW

Piękne prace lokalnej artystki można nadal oglądać na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku

Marzanna została jednak wybrana
Tradycyjnie wiosną, w glinojeckim ośrodku kultury odbywał się konkurs na najładniejszą Marzannę. W tym roku, w związku 
z zagrożeniem epidemicznym impreza plenerowa, podczas której podziwiano najciekawsze kukły, wykonane przez uczniów 
nie mogła się odbyć. Ale pomysłowość animatorów kultury pozwoliła zachować tradycję. Marzannę wybrano poprzez gło-
sowanie Internetowe!

Prace oceniane były w kategoriach klas 1-3 
i 4-6 Szkoły Podstawowej. Technika prac była 
dowolna, jednak pod uwagę Jury brało m.in. 
wykorzystanie tradycyjnych technik plastycz-
nych. Do konkursu zgłoszono aż 13 propo-
zycji.

Wszyscy mogli „lajkować” swoje faworytki 
do 20 marca br. I wybrano. Wygrał uczeń fi lial-
nej Szkoły Podstawowej w Malużynie. A efekt 
jego starań możemy zobaczyć na fotografi i.

BTW

I miejsce

Dla autorów zwycięskiej 
Marzanny M-GOK ufun-
dował specjalną nagro-
dę. Jak zawsze, celem 
konkursu było kultywo-
wanie tradycji ludowych 
i rozwijanie talentów pla-
stycznych

Red.

* * *
W Galerii prezentujemy 
także kilka innych prac 
zgłoszonych do konkursu.


