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Festiwal Romów

KUPALNOCKA

Ju˝ drugi rok z rz´du Glinojeck na dwa dni sta∏ si´ stolicà romskiej muzy-
ki. 17 i 18 lipca wszystkie drogi mi∏oÊników cygaƒskiego folkloru prowadzi∏y do
naszego miasta. Przybyli by uczestniczyç w XIII Mi´dzynarodowym Festiwalu
Piosenki i Kultury Romów.

Czytaj na str. 6-7

2 lipca do Glinojecka zjecha∏y zespo∏y wokalno-taneczne z Indii, Izraela,
Rosji i ¸otwy, które rozpocz´∏y koncerty w ramach organizowanych na Ziemi
Mazowieckiej tegorocznych XVIII Mi´dzynarodowych Spotkaniach Folklory-
stycznych „Kupalnocka”. Tradycyjnie ju˝ zagraniczni uczestnicy spotkaƒ na
pierwszy swój wyst´p wybierajà nasze miasto.

Czytaj na str. 12

DNI GLINOJECKA

Jak co roku, pod koniec czerwca zorganizowano cykl imprez w ramach
obchodów Dni Glinojecka. Odby∏y si´ m.in.: turniej wiedzy o Mazowszu i Gmi-
nie Glinojeck, koncert muzyczny w wykonaniu cz∏onków sekcji dzia∏ajàcych w
Miejsko-Gminnym OÊrodku Kultury, turniej pi∏ki no˝nej dru˝yn stra˝ackich, pik-
nik „Wianki” (na zdj´ciu) z wyst´pami artystycznymi, doroczny bieg na 10 km
o puchar burmistrza Miasta i Gminy.

Czytaj na str. 4-5 i 8

Wakacje, wakacje..

W Glinojecku postarano si´ zorganizowaç ró˝norakie zaj´cia dla dzieci
i m∏odzie˝y podczas wakacji. Jak co roku, 40 uczniów wyjecha∏o na kolonie
do Starych Jab∏onek k. Ostródy (na zdj´ciu), przez ca∏e wakacje czynna by∏a
w mieÊcie Êwietlica socjoterapeutyczna, rozmaite zaj´cia prowadzono w Miej-
sko-Gminnym OÊrodku Kultury. Czytaj na str. 9
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Czerwcowa

Podczas XXVI sesji Rady Miej-
skiej w Glinojecku, obradujàcej 30
czerwca br., radni uchwalili corocz-
ny „Program wspó∏pracy Miasta
i Gminy Glinojeck z organizacjami
pozarzàdowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç
po˝ytku publicznego na rok 2009”
oraz zatwierdzili zmiany w statucie
Samodzielnego Publicznego Ze-
spo∏u Zak∏adów Opieki Zdrowotnej
w Glinojecku.

Zmiany w statucie SPZZOZ
zwiàzane sà z powstaniem w ostat-
nim czasie w Glinojecku poradni
diabetologicznej i oÊrodka rehabili-
tacji dziennej. Przy okazji obecny
na sesji dyrektor SPZZOZ poinfor-
mowa∏, ˝e planuje si´ w przysz∏oÊci
zatrudnienie okulisty i kardiologa.

Wiele osób zabiera∏o g∏os
w punkcie programu okreÊlonym ja-
ko „Zapytania i wolne wnioski”.
Radni dyskutowali m.in. o poziomie
us∏ug medycznych Êwiadczonych
przez zak∏ad w Glinojecku i o orga-

nizacji pracy w tej placówce. Na py-
tania radnych odpowiada∏ dyrektor
SPZZOZ Leszek Szczàchor.

Interesowano si´ modernizacjà
kot∏owni centralnego ogrzewania.
Prezes Zak∏adu Gospodarki Komu-
nalnej wyjaÊni∏, ˝e kot∏ownia b´dzie
zmodernizowana przed sezonem
grzewczym.

Radni podnosili te˝ problem za-
opatrzenia miasta i gminy w wod´
i jej jakoÊci.

Podj´ta zosta∏a uchwa∏a w spra-
wie zmian w bud˝ecie Gminy na
2009 r. Zmieniono plan wydatków
inwestycyjnych w 2009 r. z kwoty
5 372 566 z∏, ustalonej w uchwale
bud˝etowej, do kwoty 8 584 577
z∏. Zmiana ta zwiàzana jest z dofi-
nansowaniem z zarzàdu Woje-
wództwa Mazowieckiego przebudo-
wy dróg gminnych: Rumoka – Bro-
dy M∏ockie, Dreglin – Glinojeck i Bu-
dy Rumockie – Huta – Dukt.

Sierpniowa

4 sierpnia br. odby∏a si´ nad-
zwyczajna sesja Rady Miejskiej
w Glinojecku poÊwi´cona zmianie
uchwa∏y Rady Miejskiej z 30 czerw-
ca br. w sprawie zmian w bud˝ecie
Gminy na 2009 r.

Radni wypowiadali si´ te˝ o od-
bywajàcym si´ w dniach 17 i 18
lipca Mi´dzynarodowym Festiwalu
Piosenki i Kultury Romów. Impreza
oceniona zosta∏a bardzo pozytyw-
nie, zwracano uwag´ zw∏aszcza na
doskona∏e przygotowanie festiwalu
pod wzgl´dem organizacyjnym.

Priorytet IV
Ârodowisko, zapobieganie zagro˝eniom i energetyka

Dzia∏anie 4.1.  Gospodarka wodno – Êciekowa

1. Poprawa jakoÊci Êrodowiska naturalnego poprzez kompleksowe uporzàd-
kowanie gospodarki wodno – Êciekowej w gminie Glinojeck.
Planowany okres realizacji: od 2.01.2011 do 30.12.2012
Ca∏kowita wartoÊç projektu: 33 135 231,87 z∏
Koszty kwalifikowane: 33 135 231,87 z∏
Koszty niekwalifikowane: 0 z∏
Wk∏ad Wspólnotowy (z EFRR): 28 164 947,09 z∏ (85 %)
Wk∏ad Gminy: 4 970 284,78 z∏.

Priorytet VII 
Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapita∏u ludzkiego

Dzia∏anie 7.2.  Infrastruktura s∏u˝àca edukacji

1. Poprawa jakoÊci infrastruktury edukacyjnej w gminie Glinojeck
Planowany okres realizacji: od 1.01.2007 do 30.12.2010
Ca∏kowita wartoÊç projektu: 4 279 244,25 z∏
Koszty kwalifikowane: 4 279 244,25 z∏
Koszty niekwalifikowane: 0 z∏
Wk∏ad Wspólnotowy (z EFRR): 3 637 357,61 z∏ (85 %)
Wk∏ad Gminy: 641 886,64 z∏

Priorytet II
Przyspieszenie e – rozwoju Mazowsza

Dzia∏anie 2.1. 
Przeciwdzia∏anie wykluczeniu informacyjnemu
1. Przeciwdzia∏anie wykluczeniu informacyjnemu w woje-
wództwie mazowieckim poprzez budow´ szkieletowej sieci
szerokopasmowej i publicznych punktów dost´pu do Inter-
netu na terenie Miasta i Gminy Glinojeck.
Planowany okres realizacji: od 10.04.2009 do 30.06.2011
Ca∏kowita wartoÊç projektu: 3 720 725,50 z∏
Koszty kwalifikowane: 3 720 725,50 z∏
Koszty niekwalifikowane: 0 z∏
Wk∏ad Wspólnotowy (z EFRR): 3 162 616,68 z∏ (85 %)
Wk∏ad Gminy: 558 108,82 z∏.

Wnioski z∏o˝one w ramach Programu
Operacyjnego - Kapita∏ Ludzki 2007 - 2013

1. „Rower zbli˝a ludzi”

Priorytet VII
Promocja integracji spo∏ecznej

Dzia∏anie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Planowany okres realizacji: rozpocz´cie: 1.06.2010,
zakoƒczenie: 30.09.2010
Ca∏kowita wartoÊç projektu: 50 000,00 z∏
Dofinansowanie: 50 000,00 z∏.

2. Nowe ˝ycie w spo∏eczeƒstwie dla seniorów.

Priorytet VII
Promocja integracji spo∏ecznej

Dzia∏anie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Planowany okres realizacji: rozpocz´cie: 2.08.2010,
zakoƒczenie: 30.11.2010
Ca∏kowita wartoÊç projektu: 49 560,00 z∏
Dofinansowanie: 49 560,00 z∏.

Sporzàdzi∏: Przemys∏aw Iwaƒski

Sesje Rady Miejskiej

Z Glinojecka mo˝na dojechaç autobusami PKS nie tylko do pobliskich miejscowoÊci czy do Warszawy 
albo ¸odzi, ale równie˝ do Olsztyna, Torunia, Bia∏egostoku, Elblàga, Szczecina, Wroc∏awia, 
a równie˝ do Gi˝ycka, Mràgowa, Krynicy Morskiej, W∏adys∏awowa

Obok niedawno otwartego supermarketu „Biedronka” wybudowany zosta∏ hotel 
z restauracjà, zwany ...Casablanca. Nasi goÊcie nie b´dà ju˝ teraz musieli szukaç 
noclegu w oddalonych od centrum Glinojecka hotelach „Przy rondzie” i „LeÊnym”.

Wnioski z∏o˝one w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
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Folder i plan miasta

W LO im. W.S. Reymonta 

Znakomite wyniki matur
Spo∏ecznoÊç Liceum Ogólnokszta∏càcego w Glinojecku ma powody do za-

dowolenia i dumy po og∏oszeniu wyników egzaminu maturalnego 2009 r. Nie
tylko bowiem wszyscy uczniowie klasy III, w liczbie 19, ukoƒczyli szko∏´, ale
równie˝ w 100% zdali egzamin maturalny z wynikiem pozytywnym. Dodajmy,
˝e w powiecie ciechanowskim zdawalnoÊç tego egzaminu wynios∏a oko∏o
80%, a w ca∏ym Województwie Mazowieckim 81,4 %.

Wyniki egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów równie˝
mogà byç powodem do satysfakcji, gdy˝ praktycznie sà one wy˝sze ze
wszystkich przedmiotów od Êrednich wyników uzyskanych w Województwie
Mazowieckim. Nale˝y przypomnieç, ˝e egzaminy pisemne oceniane sà ano-
nimowo przez egzaminatorów z zewnàtrz, nie mo˝e wi´c byç mowy o fawory-
zowaniu przez nauczycieli uczniów swojej szko∏y.

MaturzyÊci z LO w Glinojecku najlepsze wyniki uzyskali: zdajàcy na pozio-
mie rozszerzonym – z j´zyka angielskiego oraz z chemii i j´zyka polskiego,
a zdajàcy na poziomie podstawowym – z matematyki, j´zyka rosyjskiego
i geografii.

Rekrutacja do szkó∏ wy˝szych jeszcze trwa, lecz ju˝ wiadomo, ˝e nasi
absolwenci, legitymujàcy si´ takimi wynikami egzaminu maturalnego,
w wi´kszoÊci przypadków otrzymajà indeksy wybranych i wymarzonych
wy˝szych uczelni.

Wynika z tego, ˝e warto byç uczniem Liceum Ogólnokszta∏càcego w Gli-
nojecku, je˝eli chce si´ osiàgnàç sukces ˝yciowy.

Z ˝ycia gminy

Modernizacja kot∏owni
Rozpocz´∏y si´ prace przy modernizacji kot∏owni osiedlowej w Glinojecku

zaopatrujàcej miasto w ciep∏o i ciep∏à wod´. Jak informuje nowy prezes Zak∏a-
du Gospodarki Komunalnej, Andrzej Franczak, wymienione zostanà wszystkie

urzàdzenia technologiczne kot∏owni. Zgodnie z umowà podpisanà z wykonaw-
cà - Spó∏kà Simens z Warszawy, prace majà byç zakoƒczone z koƒcem paê-
dziernika br. Przed nowym sezonem grzewczym miasto b´dzie wi´c dyspono-
wa∏o nowà kot∏ownià.

Przygotowywany jest wniosek na dofinansowanie prowadzonych prac ze
Êrodków unijnych.

Komputery dla przedszkola
Miejsko-Gminne Przedszkole w Glinojecku otrzyma w najbli˝szym czasie

12 nowych zestawów komputerowych oraz drukark´ wielofunkcyjnà i oprogra-
mowanie edukacyjne. Zakup dofinansowany zostanie, kwotà 28 tys. z∏ (50 %
wartoÊci), przez Urzàd Marsza∏kowski Województwa Mazowieckiego.

Samochód dla OSP w Szyjkach
W ramach samorzàdowego programu wsparcia Ochotniczych Stra˝y Po-

˝arnych Urzàd Marsza∏kowski Województwa Mazowieckiego dofinansowa∏
zakup lekkiego samochodu stra˝ackiego dla gminy Glinojeck. Dofinansowanie
wynosi 66 tys. z∏ (50 % wartoÊci), reszta pokryta b´dzie z bud˝etu samorzàdu
gminnego. Samochód przekazany zostanie dla OSP w Szyjkach.

Studniówka w glinojeckim Liceum Ogólnokszta∏càcym - 2009 r.

Staraniem Urz´du Miasta i Gminy
Glinojeck ukaza∏y si´ dwa wydawnictwa
promujàce nasze miasto i gmin´. Sà to
po pierwsze – plan miasta z mapkà gmi-
ny, po drugie – obszerniejszy folder.

Folder (w formacie A-4) zosta∏ bar-
dzo starannie graficznie zaprojektowa-
ny. Oprócz planu miasta i mapki gminy
zawiera zwi´z∏e informacje o po∏o˝eniu
Glinojecka i jego historii, o najwa˝niej-
szych zabytkach miasta i gminy, o pla-
cówkach oÊwiatowych i najwa˝niej-
szych gminnych instytucjach oraz
o gminnych inwestycjach. Sporo miej-
sca poÊwi´cono w wydawnictwie omó-
wieniu mo˝liwoÊci wypoczynku i rozryw-
ki na naszym terenie.

Równie˝ drugie wydaw-
nictwo, zawierajàce plan
miasta i mapk´ gminy, zo-
sta∏o ciekawie opracowane,

wzbogacono je o liczne
dodatkowe informacje
i zdj´cia.

We wst´pie do obu wy-
dawnictw burmistrz Wal-
demar Godlewski zapra-
sza do odwiedzania na-
szego miasta i gminy, nie
tylko w celach turystycz-
nych, jako ˝e stworzone tu
zosta∏y bardzo korzystne
warunki dla lokowania
wszelkich inwestycji.

Nak∏ad ka˝dego z wy-
dawnictw wynosi 1000 eg-
zemplarzy. Sà to wydaw-
nictwa gratisowe.
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Jak co roku pod koniec czerwca odby∏ si´ cykl imprez
w ramach obchodów Dni Glinojecka. W tym roku uroczy-
stoÊci rozpocz´∏y si´ 17 czerwca. 

Organizatorzy (Miejsko-Gminny OÊrodek Kultury) zaplanowali na
ten dzieƒ Mi´dzyszkolny Turniej Wiedzy o Mazowszu i Gminie Glino-
jeck. Wygra∏a reprezentacja miejscowego Liceum Ogólnokszta∏cà-
cego. Nagrody g∏ówne ufundowa∏ burmistrz Miasta i Gminy, a pozo-
sta∏e nagrody pozyskane zosta∏y z Urz´du Marsza∏kowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego.

18 czerwca odby∏ si´ koncert koƒczàcy rok muzyczny w Miejsko-
-Gminnym OÊrodku Kultury. Wystàpili cz∏onkowie ogniska muzycz-
nego oraz zespo∏y z sekcji wokalnej.

20 czerwca imprezy przenios∏y si´ z miejscowego domu kultury
na stadion miejski. W godzinach przedpo∏udniowych rozegrano tur-

niej pi∏ki no˝nej dru˝yn stra˝ackich o puchar burmistrza Miasta
i Gminy. Udzia∏ wzi´∏o 5 dru˝yn: zespo∏y Ochotniczych Stra˝y Po˝ar-
nych z Glinojecka, OÊcis∏owa, Malu˝yna i Szyjek oraz goÊcinnie dru-
˝yna Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej z Ciechanowa. Grano systemem
– ka˝dy z ka˝dym. Najlepszà okaza∏a si´ dru˝yna OSP z Malu˝yna,

D N I  G L I N O J E C K A

przed zespolami PSP z Ciechanowa i OSP z Glinojecka. Puchary
i nagrody tradycyjnie wr´czy∏ burmistrz Waldemar Godlewski.

Nast´pnie odby∏y si´ wyÊcigi rowerowe dla dzieci.

Uczestnicy Turnieju Wiedzy o Mazowszu i Gminie Glinojeck

WyÊcigi rowerowe dla dzieci
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D N I  G L I N O J E C K A

O godz. 16.00 rozpoczà∏ si´ Piknik „Wianki”, w któ-
rym t∏umnie uczestniczyli mieszkaƒcy miasta i okolicz-
nych miejscowoÊci. Nie zabrak∏o wyst´pów scenicz-
nych, weso∏ego miasteczka, kramów handlowych, tra-
dycyjnego ogniska i konkursu wianków. Na scenie swà
dzia∏alnoÊç artystycznà zaprezentowa∏y placówki
oÊwiatowe z gminy Glinojeck oraz reprezentanci
M-GOK. GoÊçmi specjalnymi wieczoru „wiankowego”
byli: D˝aga (parodysta Dody) oraz zespó∏ S.O.S., gra-
jàcy nieÊmiertelne przeboje zespo∏u ABBA.

W sobot´, 27 czerwca, w ramach Dni Glinojecka
rozegrany zosta∏ VII Ogólnopolski Bieg na 10 km o Pu-
char Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck. Piszemy
o nim na str. 10.

D˝aga (parodysta Dody)
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Ju˝ drugi rok z rz´du Gli-
nojeck na dwa dni sta∏ si´
stolicà romskiej muzyki. 17
i 18 lipca wszystkie drogi
mi∏oÊników cygaƒskiego
folkloru prowadzi∏y do na-
szego miasta. Przybyli by
uczestniczyç w XIII Mi´dzy-
narodowym Festiwalu Pio-
senki i Kultury Romów.

WieÊç o ogromnym sukcesie
ubieg∏orocznego festiwalu zatoczy∏a
szerokie kr´gi, daleko poza Mazow-
sze. Zarówno w ubieg∏ym, jak i w tym
roku, wÊród goÊci spotkaç mo˝na
by∏o mieszkaƒców wielu odleg∏ych
miejscowoÊci. Przyjechali do Glino-
jecka aby pos∏uchaç cygaƒskiej mu-
zyki, ale te˝ by przez wiele godzin
bawiç si´ przy jej dêwi´kach. Âmia∏o
mo˝na powiedzieç, ̋ e ta muzyka po-
rwa∏a wielotysi´czne t∏umy zgroma-
dzonych na kompleksie rekreacyjno-
-sportowym przy ul. Parkowej, wokó∏
gigantycznej sceny wzniesionej
przez ekip´ Telewizji Polskiej. Glino-
jeck przygotowa∏ na te dwa dni dla
miejscowej spo∏ecznoÊci i dla swych

ok. stu wykonawców, i kiedy przez
Glinojeck pop∏yn´∏a ze sceny znana
pi´kna pieÊƒ: „Jedno jest niebo dla
wszystkich”. Po chwili wraz z artysta-
mi Êpiewa∏a t´ pieÊƒ stojàc ca∏a wie-
lotysi´czna widownia.

Zanim jednak nastàpi∏ fina∏ przez
scen´ przewin´∏o si´ wiele zespo∏ów
i solistów prezentujàcych ró˝ne style
cygaƒskiej muzyki. A wi´c m.in.: ze-
spo∏y Szo Romen i Ramale z Rosji,
duet akordeonistów z Ukrainy, sio-
stry Raiter i Gienadij Ishakov z Izra-
ela, Rico Sanchez z Hiszpanii oraz
ca∏a plejada zespo∏ów z Polski.
Gwoêdziem programu by∏ jak za-
wsze wyst´p nazwany: „Don Vasyl
i cygaƒskie gwiazdy”. Vasyl – dyrek-
tor festiwalu i cz∏owiek, który od wie-

goÊci wielki piknik. Liczne stoiska
i kramy, sto∏y pod parasolami, przy
których mo˝na by∏o coÊ zjeÊç z gril-
la, weso∏e miasteczko i inne atrakcje
– wzbogaci∏y ca∏à imprez´.

A na bogato iluminowanej scenie
trwa∏o fascynujàce widowisko. Zmie-
niajàce si´ co chwila zespo∏y i soliÊci
na tle nieustannie wirujàcych w taƒ-
cu pi´knych dziewczàt – tworzy∏y
niezwyk∏à atmosfer´, w t´ najcieplej-
szà chyba noc tego lata. Aura by∏a
dla artystów i dla widzów niezwykle
∏askawa. W sobot´, 18 lipca, rz´sisty
deszcz lunà∏ dok∏adnie wtedy, kiedy
zakoƒczy∏ si´ g∏ówny koncert. Ani
minuty wczeÊniej. To te˝ trzeba
umieç zaplanowaç – mo˝na ˝artobli-
wie stwierdziç i z∏o˝yç gratulacje or-
ganizatorom. A zakoƒczy∏o si´ wido-
wisko wspania∏ym fina∏em, podczas
którego na scenie pojawi∏o si´ chyba

XIII Mi´dzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów

Glinojeck 
udowodni∏,

˝e – jeÊli si´ chce –
mo˝na 

w tak ma∏ym
miasteczku

zorganizowaç
z powodzeniem
tak ogromnà

imprez´
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lu lat integruje ca∏e to artystyczne rom-
skie towarzystwo, zawsze dba o to, by
podnosiç rang´ imprezy. Podobnie, jak
jego dwaj synowie: Dziani i Vasyl Junior.
Urozmaiceniem by∏ udzia∏ w obu koncer-
tach naszych znanych zespo∏ów: Golec
uOrkiestra i Trubadurzy.

Nowym pomys∏em, jak si´ zapewne
oka˝e, znakomitym w skutkach, by∏o po-
∏àczenie w jednym wyst´pie muzyki cy-
gaƒskiej z muzykà ˝ydowskà – da∏o to
niespodziewanie nowà jakoÊç.

Sympatyczny moment nastàpi∏, gdy
Don Vasyl i przedstawiciel Romów, Je-
rzy Or∏owski „w imieniu Mi´dzynarodo-
wej Kapitu∏y Królewskiej Rady Starszych
i króla Romów Henryka Koz∏owskiego”,
wr´czyli symboliczne nagrody „Z∏ote Ta-

bory Cygaƒskie”: marsza∏kowi Woje-
wództwa Mazowieckiego Adamowi
Struzikowi (wspó∏organizator festi-
walu), burmistrzowi Glinojecka Wal-
demarowi Godlewskiemu i dzienni-
karce Telewizji Polskiej Zofii Czernic-
kiej.

Sprawnie, profesjonalnie oba
koncerty (piàtkowy i sobotni) prowa-
dzi∏a Anna Popek, a wspiera∏ jà
w tym Dziani. Oprócz zapowiedzi
wyst´pujàcych prowadzi∏a mini wy-
wiady z artystami, a nawet... bra∏a na
scenie nauk´ cygaƒskiego taƒca.

– Podj´ty przed rokiem pomys∏
zorganizowania takiej wielkiej impre-
zy sprawdzi∏ si´ w pe∏ni. Zaintereso-
wanie Festiwalem Piosenki i Kultury
Romów przesz∏o wszelkie oczekiwa-
nia. Cygaƒskie gwiazdy postanowi∏o
obejrzeç tysiàce widzów. Zarówno
miejscowi, jak i przyjezdni goÊcie
zgodnie twierdzili, ˝e spisaliÊmy si´
znakomicie pod wzgl´dem organiza-

cyjnym, a to zas∏uga nie tylko ca∏e-
go, liczàcego 13 osób, komitetu
organizacyjnego, w sk∏ad którego
weszli pracownicy Urz´du Miasta
i Gminy oraz jednostek podleg∏ych
gminnemu samorzàdowi, ale te˝
wszystkich pracowników UMiG
– powiedzia∏ burmistrz Glinojecka
Waldemar Godlewski.

Wszyscy zgodnie stwierdzajà, ˝e
to fenomen w przypadku tak niedu-
˝ego miasta, jak nasze. Jak ogrom-
nà promocjà Glinojecka w skali ca∏e-
go kraju jest taki festiwal – b´dziemy
si´ z pewnoÊcià przekonywaç wielo-
krotnie w przysz∏oÊci. Za wielki suk-
ces trzeba uznaç zainteresowanie
festiwalem ze strony Telewizji Pol-
skiej. Dzi´ki transmisji na ogólnopol-
skiej antenie i wielu wczeÊniejszym
zapowiedziom, przez wiele dni o Gli-
nojecku s∏ucha∏ ca∏y kraj.

– Nie bez znaczenia jest fakt, ˝e
romskie wyst´py da∏y okazj´ do
wspania∏ych prze˝yç, do znakomitej
zabawy, miejscowemu spo∏eczeƒ-
stwu. Tym festiwalem u nas ludzie
˝yjà na d∏ugo przed nim i d∏ugo po
nim. Mog´ z przyjemnoÊcià poinfor-
mowaç, ˝e ju˝ dziÊ Romowie zapo-
wiadajà przyjazd do Glinojecka
w przysz∏ym i w nast´pnych latach –
dodaje burmistrz.

Relacja: Tadeusz Woicki
Fot: Cezary Rzemieniewski

i Micha∏ Matuszewski
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Bieg o Puchar Burmistrza
W sobot´, 27 czerwca,

w ramach tegorocznych
Dni Glinojecka odby∏ si´
doroczny, VII Ogólnopolski
Bieg na 10 km o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy.

Bieg cieszy∏ si´ du˝ym powodze-
niem. Wzi´∏o w nim udzia∏ 76 zawod-
ników, w tym 10 kobiet. Na starcie
stan´li reprezentanci ponad 20 miej-
scowoÊci: obok Warszawy, ¸odzi,
Wroc∏awia czy Poznania, tak˝e P∏oc-
ka, Ostro∏´ki, Miƒska Mazowieckie-
go, Nowego Dworu Gdaƒskiego,
Opoczna, Piaseczna, Sierpca, Wy-

szogrodu, a z dawnego woj. ciecha-
nowskiego: Ciechanowa, M∏awy
i P∏oƒska. Najwi´cej zawodników
zg∏osi∏ do zawodów Klub Biegacza
TKKF Ciechanów, a drugà licznà eki-
p´ stanowili reprezentanci Klubu Bie-
gacza im. P. S´kowskiego z P∏oƒska.
Na starcie stan´∏o oÊmioro reprezen-
tantów Glinojecka: Dariusz Markow-
ski, Remigiusz Fàderski, Roman

Przyby∏kiewicz, Kamil Kowal-
ski, Lech Boniewski, Marek Mi-
ko∏ajewski, Patrycja Kl´kowicz
i Daniel Kowalski. W biegu
uczestniczy∏a te˝ zawodniczka
z Anglii – Lidia Szejko.

Bieg rozgrywany by∏ trady-
cyjnie na trasie z Glinojecka do
Wkry i z powrotem. Podobnie
jak przed rokiem zwyci´˝y∏ S∏a-
womir Kàpiƒski z P∏ocka uzy-

skujàc czas  30 min. 2 sek., przed
Maciejem Badurkiem z Miƒska
Mazowieckiego i Paw∏em Tarasiu-
kiem z Poznania. SpoÊród reprezen-
tantów Glinojecka najlepsze 13
miejsce zajà∏ Dariusz Markowski
(35 min. 18 sek.) WÊród kobiet
najlepsza by∏a Agnieszka Malinow-
ska-Sypek z Warszawy (36 min. 13
sek.). 

„Mi´dzynarodowa Kapitu∏a Królewskiej Rady
Starszych, król Romów Henryk Nudzio Koz∏owski,
honorowy wójt Romów Ryszard Ricardo Ulicki
i dyrektor festiwalu Romów Don Vasyl Szmidt

przyznajà Panu Waldemarowi Godlewskiemu
burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck
statuetk´ „Z∏oty Tabor Cygaƒski”.
To wyró˝nienie jest wyrazem uznania dla Pana

dzia∏aƒ zwiàzanych z propagowaniem kultury rom-
skiej, tworzeniem odpowiedniego klimatu do jej
rozwoju i umo˝liwianiem prezentowania jej dorob-
ku. (...)” - czytamy w akcie nadania statuetki, którà
podczas Festiwalu Piosenki i Kultury Romów wr´-
czono burmistrzowi Waldemarowi Godlewskiemu.

SSTTAATTUUEETTKKII
„„ZZ¸̧OOTTEE  TTAABBOORRYY

CCYYGGAA¡¡SSKKIIEE””

Miejsko-Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Glinojecku realizuje pro-
jekt pn. „Spróbuj zmieniç swoje ˝ycie”, wspó∏finansowany przez Uni´ Europej-
skà.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, korzystajàcych dotychczas
z pomocy spo∏ecznej. Sà to najcz´Êciej osoby charakteryzujàce si´ brakiem
lub nieodpowiednimi kwalifikacjami, niskim wykszta∏ceniem, a tak˝e brakiem
umiej´tnoÊci radzenia sobie w trudnych sytuacjach ˝yciowych. Dotychczas

M-GOPS Êwiadczy∏ dla nich g∏ównie pomoc finansowà. Chodzi obecnie
o zmian´ takiego sposobu wsparcia, o umo˝liwienie klientom oÊrodka zdoby-
cia nowych lub podniesienia posiadanych kwalifikacji zawodowych, co pomo-
˝e im odnaleêç si´ na rynku pracy. Cel ten osiàgni´ty ma byç przez program
szkoleƒ i warsztatów.

Projekt realizowany przez M-GOPS skierowany jest do 20 osób z nasze-
go terenu, korzystajàcych ze Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej.

„Spróbuj zmieniç
swoje ˝ycie”

Start i meta biegu usytuowane zosta∏y na miejskim stadionie

Uczestnicy biegu z miasta i gminy Glinojeck wraz z organizatorami
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Kolonie w Starych
Jab∏onkach

Jak co roku, 40 uczniów wyje-
cha∏o w sierpniu na kolonie, tym ra-

zem do Starych Jab∏onek k. Ostródy.
MiejscowoÊç ta w pe∏ni nadaje si´ do
wakacyjnego wypoczynku. Po∏o˝ona
jest nad jeziorem Szelàg Ma∏y, oto-
czona lasami. Nasi koloniÊci miesz-
kali w dwóch pawilonach, w kilku-
osobowych pokojach. Oprócz kàpieli

i pla˝owania organizowano
sobie rozgrywki sportowe
oraz rozmaite konkursy, gry
i zabawy, a gdy pogoda nie
dopisywa∏a do dyspozycji by-
∏y zaj´cia Êwietlicowe. Jednà

z rozrywek by∏y np. przejazdy brycz-
kà.  A ekstra atrakcj´ stanowi∏o oglà-
danie rozgrywanych tu w∏aÊnie mi´-
dzynarodowych mistrzostw w siat-
kówce pla˝owej.

Fot: Aneta Betlewicz

Wakacje, wakacje...

Przez ca∏e wakacje czynna by∏a
Êwietlica socjoterapeutyczna prowa-
dzona przez miejsko-gminny samo-
rzàd. Wychowawcy podejmowali
ró˝ne ciekawe inicjatywy, organizu-
jàc te˝ dzieciom zaj´cia „w plene-
rze”. MieliÊmy okazj´ przyjrzeç si´

jednym z takich zaj´ç. By∏a to za-
bawa nazwana „dniem cygaƒ-
skim”, która odby∏a si´ w jednym
z ogródków dzia∏kowych, u˝y-
czonym na ten cel przez Jadwig´
Witkowskà. Dziewcz´ta poprze-
biera∏y si´ w pomys∏owe „cygaƒ-

skie” stroje, gra∏y, Êpiewa∏y
i taƒczy∏y, by∏o symboliczne
ognisko, by∏ urozmaicony po-
cz´stunek. W sumie – napraw-
d´ pi´kna zabawa. Nad ca∏o-
Êcià czuwa∏y wychowawczynie
Barbara Mioduszewska i Mag-
dalena Witkowska, a wspoma-
ga∏y je m∏odziutkie sta˝ystki.
Nadarzy∏a si´ te˝ okazja do

O dzieciach sp´dzajàcych waka-
cje w mieÊcie pomyÊlano w Miejsko-
-Gminnym OÊrodku Kultury. WyÊwie-
tlano dla nich filmy, organizowano
zaj´cia plastyczno-ruchowe oraz

warsztaty wokalne i taneczne, a tak-
˝e np. mistrzostwa w tenisa sto∏owe-
go. Przewidziano wycieczk´ do Dino
Parku w Ko∏acinku. A na koniec
sierpnia zaplanowano piknik w Kon-

drajcu Paƒskim (22 sierpnia) i zaba-
w´ pn. „zakoƒczenie wakacji” (28
sierpnia).

Zastanawiaç mo˝e jednak fakt,
˝e niektóre z wymienionych zaj´ç
cieszy∏y si´ nik∏ym zainteresowa-
niem dzieci i m∏odzie˝y

Ju˝ trzeci rok z rz´du M-GOK

przygotowa∏ te˝ atrakcj´ dla doro-
s∏ych, nazwanà – „Tydzieƒ kina pod
gwiazdami”. W dniach 3-6 sierpnia
aura nie sprzyja∏a jednak projekcjom
na wolnym powietrzu, tote˝ filmy wy-
Êwietlano w oÊrodku kultury. Oczywi-
Êcie mo˝na by∏o je oglàdaç bezp∏at-
nie.

Zaj´cia w M-GOK

W Glinojecku postarano si´ o to, na ile tylko Êrodki finansowe pozwoli∏y, aby zorganizowaç ró˝norakie zaj´cia dla
dzieci i m∏odzie˝y podczas wakacji.

Âwietlica w plenerze z∏o˝enia podzi´kowaƒ odchodzàce-
mu na emerytur´ Andrzejowi Na-
wrockiemu, który przez wiele lat z ra-
mienia Urz´du Miasta i Gminy spra-
wowa∏ nadzór nad Êwietlicà socjote-
rapeutycznà.

Warto wspomnieç, ˝e wczeÊniej
odby∏y si´, tym razem w Luszewie,
Êwietlicowe zabawy zatytu∏owane:
„dzieƒ hawajski” i „dzieƒ piracki”.

Fot: Malwina Witkowska
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Przyjaciele ptaków z OÊcis∏owa
W Szkole Podstawowej w OÊcis∏owie wszelkie inicjatywy o tematyce przyrodniczej i ekologicznej pro-

wadzone sà na szerokà skal´. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie bardzo ch´tnie uczestniczà we
wszelkiego rodzaju konkursach i akcjach, a we wszystkich dzia∏aniach wspierajà nas jak zwykle rodzice.

W minionym roku szkolnym 2008/2009 uczniowie Szko∏y Podstawowej po raz pierwszy przystàpili do
akcji „Zostaƒ przyjacielem ptaków” prowadzonej przez „Tygodnik Ciechanowski” i wspieranej przez Wo-

jewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie. Kiedy w grudniu
2008 r. ukaza∏ si´ kupon konkursowy, bez waha-
nia zuchy „Ekoludki” oraz uczniowie klasy I wy-
pe∏nili go i wys∏ali do redakcji. Swojà ch´ç i po-
moc w dokarmianiu ptaków wykazali równie˝
uczniowie pozostajàcy w Êwietlicy.

Celem akcji by∏o zach´canie dzieci do dokar-
miania ptaków w okresie zimy, wyrabianie mi∏oÊci
do przyrody, uczenie systematycznoÊci w dzia∏a-
niu oraz edukacja spo∏ecznoÊci szkolnej. Regula-
min konkursu okreÊla∏, i˝ warunkiem udzia∏u
w nim jest przekazywanie do gazety raz w mie-
siàcu meldunku wraz z dokumentacjà fotograficz-
nà lub rysunkowà, wykonanie karmników, groma-
dzenie karmy dla ptaków oraz systematyczne ich
dokarmianie. Ze wszystkich zobowiàzaƒ ucznio-
wie pod kierunkiem swoich opiekunów wywiàzy-
wali si´ wspaniale. Dzieci wykonywa∏y pi´kne i pomys∏owe prace plastyczne, a z pomocà rodziców
i dziadków zbudowa∏y wspania∏e karmniki i budki l´gowe.

Nasze dzia∏ania by∏y czterokrotnie drukowane w „Tygodniku Ciechanowskim”. Podczas uroczystego
apelu b´dàcego zakoƒczeniem akcji w naszej szkole, dyrektor Marek Marcinkowski podzi´kowa∏ wszyst-
kim uczestnikom konkursu, z∏o˝y∏ serdeczne gratulacje oraz wr´czy∏ dyplomy i upominki. Ca∏à uroczy-
stoÊç, na którà zostali zaproszeni równie˝ rodzice, uÊwietni∏o przedstawienie pt. „Straszna zima”, w wy-
konaniu zuchów.

Uroczyste podsumowanie siódmej edycji konkursu „Zostaƒ przyjacielem ptaków” odby∏o si´ 30 kwietnia br. w Kawiarni Artystycznej Centrum Kultury i Sztu-
ki w Ciechanowie. Nasz trud i wysi∏ek w∏o˝ony w akcj´ dokarmiania ptaków zosta∏ zauwa˝ony i doceniony. Zuchy „Ekoludki” zdoby∏y nagrod´ I rz´du, i otrzy-
ma∏y fotograficzny aparat cyfrowy, a uczniowie I klasy wysokiej jakoÊci lornetk´. Oprócz tego otrzymaliÊmy „Certyfikat przyjaciela ptaków”.

JesteÊmy przekonani, ˝e udzia∏ w konkursie nie tylko wzbogaci∏ wiedz´ uczniów o ró˝nych gatunkach ptaków, które zasiedlajà najbli˝szà okolic´, ale przede
wszystkim umocni∏ emocjonalne powiàzanie dzieci z lokalnym Êrodowiskiem przyrodniczym. Iwona Bierzuƒska

„Kryszta∏” rozpoczyna rozgrywki

M-GOK zaprasza
Miejsko-Gminny OÊrodek Kultury w Glinojecku w roku kulturalno-oÊwiatowym 2009/2010
wznawia dzia∏alnoÊç w nast´pujàcych grupach i sekcjach:

* sekcja plastyczna: zaj´cia w grupach wiekowych od 3 lat
* sekcja taneczna: zespó∏ Refleks, Refleks Mini, ognisko taneczne: od 4 lat
* sekcja wokalna: zespó∏ Gama, Pauza, Nutki, Weso∏e Nutki
* ognisko muzyczne: nauka gry na instrumentach (skrzypce, pianino, syntezator)
* sekcja teatralna: klasy IV-V SP
* po˝eracze filmów: od 15 lat
* sekcja rowerowa: od 13 lat
* klub seniora.

Zapisy do wymienionych grup i sekcji - w sekretariacie M-GOK, od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 8.00
– 17.00.
W M-GOK dzia∏a równie˝ Centrum Informatyczno-Edukacyjne w ramach programu „Wioska
Internetowa” - czynne od poniedzia∏ku do piàtku.
Wi´cej informacji - w sekretariacie M-GOK oraz pod numerem 23 674 02 49 lub na stronie interne-
towej www.mgokglinojeck.republika.pl

Oczekujemy na propozycje i sugestie.

Przed sezonem rozegrano szereg meczy
sparingowych. Oto wyniki:

z Wis∏à P∏ock 0:4, z Wartà Sieradz 3:2 (bram-
ki ˚ebrowski, Szpojanowski, Rembowski),
z Wieczfniankà 3:1 (Kopecki 2, Jóêwiak), z Iskrà
Krasne 4:1 (Lubasiƒski 2, Rembowski, Kowalski),
ze Startem Dzia∏dowo 4:5 (Kopecki 2, Jakubow-
ski, Pi´tka), z Narwià Ostro∏´ka 1:1 (Hutkowski),
z Orzycem Chorzele 9:2 (Jakubowski 3, Kopczyƒ-
ski 2, Kopecki, Erzin, Rembowski, Gawryszew-

ski), z Nadnarwiankà Pu∏tusk 3:1 (Rembow-
ski 2, Kopecki).

Przed nowym sezonem rozgrywkowym
2009/2010 w kadrze „Kryszta∏u” nastàpi∏y
znaczne zmiany. Z dru˝yny odeszli: Piotr
Gruszczyƒski, ¸ukasz Kierski, Tomasz Teklin-
ski, Krzysztof ¸apiƒski, Konrad Jezierski (trzej
ostatnich majà graç w Sokole Grudusk), byç
mo˝e nie b´dà te˝ graç: Przemys∏aw Stolarski,
¸ukasz Kapczyƒski i Leszek Betlewicz. Nato-

miast do dru˝yny przyszli: bramkarz Jaros∏aw D´bkow-
ski (z Jutrzenki Unieck); obroƒcy Pawe∏ Grabowski, Pa-
tryk Janiszewski, Pawe∏ Kowalski (wychowanek) i Ma-
teusz Gawryszewski (ze Znicza Pruszków); pomocnicy
Bartosz Derbin, Krzysztof Kopczyƒski (obaj z Delty
Warszawa), Jaros∏aw Iwanowski (z Kormorana ¸àck),
Pawe∏ Szpojanowski (z B∏´kitnych Racià˝) i Mateusz
Hutkowski (powrót); napastnicy Mariusz Rembowski
(z MKS Ciechanów), Piotr Erzin (z Amatora Maszewo)
i Piotr Jakubowski (z B∏´kitnych Racià˝).

Rezultaty spotkaƒ sparingowych naszych pi∏ka-
rzy okaza∏y si´ bardzo obiecujàce, zwraca zw∏aszcza
uwag´ wyraêne zwyci´stwo nad III-ligowà Nadnar-
wiankà Pu∏tusk. Mamy nadziej´, ˝e i w mistrzowskich
spotkaniach osiàgaç b´dà dobre wyniki.

Pi∏karze „Kryszta∏u” Glinojeck rozpocz´li nowy sezon w IV lidze.

Dzieci wykonujà prace plastyczne zwiàzane z konkursem

Prezentacja zbudowanych
karmników i budek l´gowych



WieÊci Glinojecka                                                                     strona 11lipiec - sierpieƒ  2009

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

Redaguje Tadeusz Woicki

Adres redakcji: Urzàd Miasta i Gminy, ul. P∏ocka 12, 06-450 Glinojeck
tel. 023 674 0017,  023 674 0004

Opracowanie techniczne i druk: Drukarnia SSPPRRIINNTT
06-400 Ciechanów, ul. Pu∏tuska 70, tel./fax (023) 673 34 30

(cz. 6)

Zawoda 
(d.c.)
Przez ca∏y czas przy nieistniejà-

cym ju˝ (spalonym w 1986 r.) zabyt-
kowym m∏ynie na Zawodzie, nad
brzegiem rzeki, sta∏ paƒstwowy znak
wodny, który wskazywa∏ poziom wo-
dy w rzece. Obowiàzkiem m∏ynarza
by∏o pilnowanie, by w ka˝dej porze
roku poziom wody by∏ zbli˝ony do
tego znaku. Wiàza∏o si´ to z prze-
myÊlanà gospodarkà wodnà i odpo-
wiednim utrzymaniem wód grunto-
wych na polach znajdujàcych si´
nad i w pobli˝u rzeki. Mówiàc, ˝e
by∏ to jedyny m∏yn w Glinojecku, po-
da∏bym nieprawdziwe dane. Otó˝
za opisywanym obiektem sta∏ ju˝
w drugiej po∏owie XIX wieku nie-
wielki m∏yn wodny nale˝àcy do rodzi-
ny Wróblewskich. Potwierdza to zapis

w kronice parafialnej mówiàcy, ˝e
w roku 1877 istnia∏ ju˝ m∏yn wodny na
Zawodzie, jak równie˝ i tartak. M∏yn
i tartak istnia∏y d∏ugo, zosta∏y spalone
przez Rosjan dopiero podczas I woj-
ny Êwiatowej. Po kilku latach m∏yn zo-
sta∏ odbudowany, ale ju˝ bez tartaku,
w innym miejscu, przez nowych w∏a-
Êcicieli. O istnieniu tych obiektów dziÊ
ju˝ nikt nie pami´ta, ale o ich obecno-
Êci Êwiadczà jeszcze widoczne, wy-
stajàce z rzeki w pobli˝u kàpieliska
drewniane pale, na których jak na
fundamentach zosta∏y zbudowane
m∏yn i tartak.

Na Zawodzie pracowa∏y i Êwiad-
czy∏y us∏ugi zak∏ady stolarskie Lecha
Kacperskiego i Stanis∏awa Jankow-
skiego (w którym pracowali te˝ jego
synowie: Feliks i Antonii). Natomiast
Antoni Bieƒkowski w niewielkim za-
kresie Êwiadczy∏ us∏ugi jako stel-
mach. Przyby∏owicz podczas okupa-
cji niemieckiej prowadzi∏ zak∏ad foto-
graficzny. Jeszcze przez wiele lat po
1945 roku istnia∏y dwie kuênie nale-
˝àce do W∏adys∏awa Bednarskiego
i Wac∏awa Piàtkowskiego, (którego
syn Edward – lotnik polskich dywizjo-
nów w Wielkiej Brytanii zginà∏ 12 ma-
ja 1943 roku nad morzem w pobli˝u
Holandii, odbywajàc lot bojowy z za-

daniem specjalnym)[1].
W niewielkim oddaleniu od Zawo-

dy, w miejscu zwanym GÓRKÑ, wy-
rabia∏y ceg∏y dwie niewielkie cegiel-
nie, b´dàce w∏asnoÊcià: Bronis∏awa
K´dzierskiego (zlikwidowana po kilku
latach pracy) oraz Józefa Jasiƒskie-
go. Cegielni´ Jasiƒskiego w czasie
okupacji przej´∏a i eksploatowa∏a cu-
krownia „Izabelin”, która ca∏à produk-
cj´ przeznaczy∏a na budow´ suszarni

i magazynu cukru. Józef Jasiƒski po
wojnie odzyska∏ swà w∏asnoÊç, ale

te˝ w krótkim
czasie zaprze-
sta∏ produkcji.

P o n a d t o
wielu miesz-
kaƒców Zawody na sta∏e lub sezono-
wo pracowa∏o w cukrowni „Izabelin”.

W latach trzydziestych w∏adze
gminne wybudowa∏y niewielki muro-
wany, kilkuizbowy domek, zlokalizo-
wany w niewielkiej odleg∏oÊci od
pierwszych zabudowaƒ Zawody, tu˝
przy lokalnej drodze do Kondrajca.
Chocia˝ spo∏ecznoÊç Glinojecka na-
zwa∏a go niezbyt pi´knie, bo „Dzia-
dówkà”, to obiekt ten spe∏nia∏, nawet
bardzo d∏ugo jeszcze po wojnie, nie-
zwykle wa˝nà funkcj´ spo∏ecznà.
Przeznaczony by∏ bowiem na miejsce
czasowego pobytu dla osób bezdom-
nych, w´drujàcych od wsi do wsi ˝e-
braków, ludzi b´dàcych w trudnych
warunkach ˝yciowych. Mogli oni be˝
˝adnych przeszkód zatrzymaç si´
w tym domu, przygotowaç posi∏ek,
odpoczàç i przenocowaç, nie wno-
szàc ˝adnych op∏at. Budynek ten
strawi∏ po˝ar, po którym zosta∏ zbu-
rzony.

Zawoda w okresie okupacji nie-
mieckiej prze˝ywa∏a tragiczne wyda-
rzenia, o których warto przypomnieç

czytelnikom, mieszkaƒcom Glinojec-
ka. Pod koniec wojny na kwaterach

u gospodarzy stacjonowa∏ oddzia∏ sa-
perów wojsk niemieckich, który mia∏
za zadanie zaminowanie wa˝niej-
szych obiektów i punktów strategicz-
nych w Glinojecku. Tabory (wozy kon-
ne) tego oddzia∏u zosta∏y rozlokowa-
ne w stodo∏ach i w innych budynkach
gospodarczych. Wozy za∏adowane
by∏y ró˝nego rodzaju sprz´tem woj-
skowym, amunicjà, materia∏ami mi-
nerskimi itp. W tym okresie widoczny
by∏ wzmo˝ony ruch jednostek wojsk
niemieckich, które stopniowo, w po-
spiechu wycofywa∏y si´ w kierunku
zachodnim. Oddzia∏ saperów zami-
nowa∏ dwa mosty drewniane na rzece
oraz mostek na szosie Glinojeck –

Luszewo, w pobli˝u cukrowni. Pew-
nej jesiennej nocy 1944 roku w sto-
dole u B∏aszkowskiego zapali∏a si´
s∏oma od przewróconej Êwieczki po-
zostawionej przez ˝o∏nierza nie-
mieckiego. Ogieƒ b∏yskawicznie
przeniós∏ si´ na sàsiednie zabudo-
wania. Eksplozje materia∏ów wybu-
chowych oraz strzelajàca amunicja

dope∏ni∏y niszczycielskiego dzie∏a.
Spali∏y si´ i zosta∏y zniszczone pra-

wie wszystkie stodo∏y, budynki
inwentarskie oraz wiele do-
mów mieszkalnych. Pozosta∏
tylko na poczàtku wsi, muro-
wany dom Domaƒskich oraz
kilka domów na koƒcu wsi. Za-
skoczenie by∏o ogromne,
przede wszystkim dla Niem-
ców mieszkajàcych w Glino-
jecku, którzy poczàtkowo sà-
dzili, ˝e nastàpi∏ desant od-
dzia∏u radzieckiego. ˚andarmi
przez wiele godzin nie dopusz-
czali nawet stra˝y po˝arnej do
gaszenia ognia, zresztà w wa-
runkach nieustannych wybu-
chów i rozrywajàcych si´ poci-
sków prowadzenie jakiejkol-
wiek akcji ratowniczej by∏o nie-
mo˝liwe. Na szcz´Êcie nie by-
∏o ˝adnych ofiar wÊród ludno-
Êci cywilnej, ani te˝ represji ze

strony Niemców wobec Polaków, gdy
okaza∏o si´, ˝e ogieƒ zaprószy∏ jeden
z ˝o∏nierzy Wermachtu. Odbudowa
Zawody trwa∏a jeszcze wiele lat po
zakoƒczeniu wojny.

W Glinojecku przez pewien czas
oprócz oddzia∏ów niemieckich stacjo-
nowa∏y, na ∏àkach mi´dzy mostami,
oddzia∏y ukraiƒskie z bardzo licznymi
taborami, zaÊ w glinojeckim lesie sta-
li obozem ˝o∏nierze w´gierscy.

Henryk Bogus∏awski

(Zdj´cia pochodzà od autora. Znajdujà
si´ równie˝ w zbiorze „Glinojeck na
starej fotografii” przechowywanym
w miejscowym M-GOK.)

Zamieszczamy kolejny odcinek obszernego szkicu histo-
rycznego o Glinojecku. Poprzednie odcinki drukowane by∏y
w „WieÊciach Glinojecka” w numerach: 52, 53, 55 i 56 z 2008 r.
oraz w numerze 59 z 2009 r.

Znany i zapomniany
Glinojeck

Rok 1935. UroczystoÊç poÊwi´cenia nowego budynku szkolnego w Glinojecku.

Rok 1915. Po˝ar modrzewiowego zabytkowego koÊcio∏a w Glinojecku.

Lata trzydzieste. Pokazy gimnastyczne uczennic 
Szko∏y Powszechnej w Glinojecku.

[1] PisaliÊmy o nim w „WieÊciach Glinojecka” ze stycznia-lutego 2009 r.
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INDIE GRECJA

IZRAEL

KUPALNOCK A

ROSJAKorowód przed koncertem

¸OTWA

2 lipca do Glinojecka zjecha∏y zespo∏y wokalno-taneczne z Indii, Izraela,
Rosji i ¸otwy, które rozpocz´∏y koncerty w ramach organizowanych na Ziemi
Mazowieckiej tegorocznych XVIII Mi´dzynarodowych Spotkaƒ Folklorystycz-
nych „Kupalnocka”. Tradycyjnie ju˝ zagraniczni uczestnicy spotkaƒ na pierw-
szy swój wyst´p wybierajà nasze miasto. Nast´pnie zaprezentowali si´ jesz-
cze w Ciechanowie, P∏oƒsku i Serocku.

GoÊciem specjalnym Festiwalu by∏ znakomity zespó∏ Mythos, sk∏adajàcy
si´ z potomków greckich emigrantów, który zagra∏ najwi´ksze przeboje grec-
kiej muzyki. Nie zabrak∏o oczywiÊcie znanego utworu „Grek Zorba”. Najwi´k-
sze wra˝enie na widzach zrobi∏ niewàtpliwie zespó∏ z Indii, a najbardziej cie-

p∏o przyj´ty zosta∏ zespó∏ rosyjski, który przez te kilka dni by∏ goÊciem nasze-
go miasta – tutaj mieszkali. Koncerty tradycyjnie ju˝ ze swadà prowadzi∏ ak-
tor, z pochodzenia góral, Stanis∏aw Jasku∏ka.

Spotkania, organizowane przez domy i oÊrodki kultury z Ciechanowa,
P∏oƒska, Glinojecka i Serocka, przeprowadzono przy wsparciu Urz´du Mar-
sza∏kowskiego Województwa Mazowieckiego. Âwietna pogoda podczas kon-
certu w Glinojecku, zorganizowanego na terenach rekreacyjno-sportowych
przy ul. Parkowej, pozwoli∏a na pe∏ne prze˝ywanie tego Êwi´ta folkloru przez
t∏umnie zgromadzonych widzów.

GoÊciliÊmy zespo∏y z Indii, Izraela, Rosji i ¸otwy oraz Greków


