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B´dzie Fundusz So∏ecki
12 marca podczas spotkania so∏tysów z Gminy Glinojeck zdecydowano

o utworzeniu Funduszu So∏eckiego. B´dà to pieniàdze, którymi na w∏asne
potrzeby b´dà dysponowaç spo∏ecznoÊci wiejskie.

Czytaj na str. 3

600-lecie parafii
w Malu˝ynie i w Sulerzy˝u

„Orlik” przekazany
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Na zdj´ciu: uroczystoÊci Wielkanocne w Sulerzy˝u w 2009 r.

Uczniowie Szko∏y Podstawowej w Glinojecku – jak co roku – wÊród radosnej zabawy
powitali wiosn´.  Fotoreporta˝ na str.12.

600-lecie obchodzà w tym roku parafie w Malu˝ynie i w Sulerzy˝u. Uro-
czystoÊci w Malu˝ynie odb´dà si´ 5 czerwca, a w Sulerzy˝u 4 lipca br.

Czytaj na str. 4

24 marca w Glinojecku odby∏o si´ uroczyste przekazanie do
u˝ytku nowoczesnego kompleksu sportowego „Orlik”

Czytaj na str. 5
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Podj´to m.in. uchwa∏´ w spra-
wie przystàpienia do sporzàdzenia
zmian Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego Mia-
sta i Gminy Glinojeck „dla terenów,

obiektów i urzàdzeƒ produkcji, sk∏a-
dów i magazynów oraz (...) us∏ug
dla dzia∏ek po∏o˝onych w obr´bie
Glinojecka”.

Radni podj´li uchwa∏´ w spra-
wie wyra˝enia zgody na realizacj´
przez Miejsko-Gminny OÊrodek Po-
mocy Spo∏ecznej w Glinojecku pro-
jektu systemowego „Spróbuj zmie-
niç swoje ˝ycie” wspó∏finansowane-
go z Europejskiego Funduszu Spo-

∏ecznego, w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapita∏ Ludzki, a tak˝e
uchwa∏y w sprawie przyj´cia do re-
alizacji szeregu innych projektów
dofinansowanych przez ten fun-

dusz, takich jak na przyk∏ad: „Wy-
kszta∏cenie to lepsza przysz∏oÊç”,
„Stawiamy na wykszta∏cenie”,
„Wzbogacenie oferty edukacyjnej
dla dzieci przedszkolnych”, „Przez
zabaw´ do nauki”, „Nowe ˝ycie
w spo∏eczeƒstwie dla seniorów”,
„Rower zbli˝a ludzi”.

Uchwalono Gminny Program
Profilaktyki Rozwiàzywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Gminny

Program Przeciwdzia∏ania Narko-
manii – na 2010 r.

Uchwalono program wspó∏pracy
Miasta i Gminy Glinojeck z organiza-
cjami pozarzàdowymi oraz innymi
podmiotami prowadzàcymi dzia∏al-
noÊç po˝ytku publicznego – w 2010 r.

Podj´to uchwa∏´ ustalajàcà za-
sady usytuowania na terenie Miasta
i Gminy Glinojeck miejsc sprzeda˝y
i podawania napojów alkoholowych.

Radni podj´li te˝ uchwa∏´
w sprawie przystàpienia do sporzà-
dzenia Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego
Gminy Glinojeck dla obszaru po∏o-
˝onego w obr´bie miejscowoÊci ˚e-
leênia oraz uchwa∏´ w sprawie nie-
odp∏atnego przej´cia od Agencji

NieruchomoÊci Rolnych – Oddzia∏
w Warszawie nieruchomoÊci grun-
towych do zasobu mienia komunal-
nego Gminy Glinojeck. Chodzi
o dzia∏ki w miejscowoÊci Kondrajec
Paƒski, obejmujàce drogi dojazdo-
we do miejscowego osiedla wieloro-
dzinnego oraz teren zieleni na tym
osiedlu, a tak˝e dzia∏k´ w miejsco-
woÊci Ga∏czyn.

Uchwalono wysokoÊci op∏at za
zaj´cie pasa drogowego na dro-
gach gminnych.

Uchwalono przystàpienie do bu-
dowy studni g∏´binowej w miejsco-
woÊci Zalesie – jest to zwiàzane
z programem poprawy zaopatrzenia
w wod´ Miasta i Gminy Glinojeck.

Podczas Sesji przyj´to informa-
cj´ o stanie bezpieczeƒstwa na te-
renie Miasta i Gminy Glinojeck
w 2009 r. oraz informacj´ o realiza-
cji zadaƒ oÊwiatowych Gminy Glino-
jeck w roku szkolnym 2008/2009.

T.W.

Sesja Rady Miejskiej
Bogaty by∏ program XXXI Sesji Rady Miejskiej w Glino-

jecku obradujàcej 12 lutego 2010 r.

„„WWiieeÊÊccii  GGlliinnoojjeecckkaa””  - pismo samorzàdowe.
WWyyddaawwccaa::  UUrrzzààdd  MMiiaassttaa  ii GGmmiinnyy  GGlliinnoojjeecckk
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Wraz z nastaniem wiosny rozpoczynajà si´ prace piel´gnacyjne na miejskich klom-
bach i zieleƒcach. Na zdj´ciu: pi´kny zieleniec w pasa˝u obok szkó∏ i hali sportowej.

Odcinek drogi nr 60, od widocznego na pierwszym planie mostu do trasy nr 7, 
b´dzie w tym roku przebudowywany

Informacja o stanie bezpieczeƒstwa
na terenie Miasta i Gminy Glinojeck w 2009 r.
W 2009 r. na terenie Miasta i Gminy Glinojeck zanotowano 1 rozbój,

4 bójki lub pobicia, 33 kradzie˝e oraz 19 kradzie˝y z w∏amaniem, 17
przypadków zniszczenia mienia, zatrzymano 62 nietrzeêwych kierow-
ców.

W porównaniu z poprzednim rokiem nastàpi∏ wyraêny spadek liczby
rozbojów i pobiç – o 50 % oraz zatrzymano o 55 % mniej nietrzeêwych
kierowców. Nastàpi∏ wzrost wykrywalnoÊci przest´pstw, zw∏aszcza
zniszczenia mienia.

W ciàgu roku funkcjonariusze policji wystawili 114 mandatów na
∏àcznà kwot´ 23 700 z∏, oraz 80 wniosków o ukaranie, a ponadto
skierowali 98 wniosków do Sàdu Rejonowego w Ciechanowie.

Na terenie gminy odnotowano 9 wypadków, w których Êmierç ponio-
s∏y 2 osoby, a 25 osób zosta∏o rannych. Nastàpi∏o 76 kolizji drogowych.

W Posterunku Policji w Glinojecku s∏u˝y∏o 6 funkcjonariuszy.

Przetargi na drogi rozstrzygni´te
W lutym br. rozstrzygni´te zosta∏y cztery przetargi na

przebudow´ dróg w MieÊcie i Gminie Glinojeck.
18 lutego 2010 r. rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg nieograniczony na zada-

nie pn. „Usprawnienie po∏àczeƒ mi´dzy drogami krajowymi poprzez budow´
dróg w miejscowoÊciach Dreglin i Glinojeck w gminie Glinojeck”. Zadanie
polegaç b´dzie po pierwsze – na przebudowie w Dreglinie 870 mb drogi
mi´dzy trasà nr 7 a drogà nr 60, po drugie – na przebudowie w Glinojecku
drogi nr 60 na liczàcym 950 mb odcinku od mostu do trasy nr 7. Jako wyko-
nawca wybrane zosta∏o Przedsi´biorstwo Transportowo-Handlowe „Wapno-
pol” – Adam Nowakowski z Glinojecka. Koszt robót – 646 919 z∏, termin wy-
konania – 15 czerwca 2010 r.

Tak˝e 18 lutego rozstrzygni´to przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Przebudowa drogi gminnej Budy Rumockie – Huta – Dukt, dla poprawy
spójnoÊci komunikacyjnej i spo∏eczno-gospodarczej gminy Glinojeck”. D∏u-
goÊç przeznaczonej do przebudowy drogi – 2 961 mb. Wykonawcà b´dzie
równie˝ Przedsi´biorstwo „Wapnopol” z Glinojecka. Koszt robót - 648 842
z∏, termin wykonania – 15 czerwca 2010 r.

Równie˝ 18 lutego br. rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg nieograniczony na
zadanie pn. „Przebudowa 2 625 mb drogi gminnej Rumoka – Brody M∏oc-
kie, dla poprawy spójnoÊci komunikacyjnej i spo∏eczno-gospodarczej gminy
Glinojeck”. Wykonawcà zosta∏a firma „Strabag” Spó∏ka z o.o. z Pruszkowa.
Koszt robót – 508 573 z∏, termin wykonania – 15 czerwca 2010 r.

25 lutego br. rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg nieograniczony na zadanie
pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowoÊciach: Stary Garwarz – Wkra
(1 871 mb), OÊcis∏owo Kolonia (2 251 mb), Malu˝yn (503 mb), Kondrajec
Szlachecki (315 mb), Ogonowo (460 mb) i ulicy Zielona Âcie˝ka w Glinojec-
ku (257 mb).

Wykonawcà b´dzie Przedsi´biorstwo Robót Drogowo Mostowych
z P∏oƒska. Koszt robót – 871 534 z∏, termin wykonania – 31 lipca 2010 r. 
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Z inicjatywy burmi-
strza Waldemara Go-
dlewskiego w Urz´dzie
Miasta i Gminy w Glino-
jecku 12 marca odby∏o
si´ spotkanie so∏tysów
z 29 so∏ectw z gminy
Glinojeck. Chodzi∏o
o podj´cie decyzji: two-
rzyç, czy nie tworzyç
Fundusz So∏ecki.

So∏tysom przekazana zosta-
∏a informacja o wysokoÊci Êrod-
ków przypadajàcych w ramach
takiego funduszu na poszcze-
gólne so∏ectwa, a tak˝e – jakie
korzyÊci mieszkaƒcom wsi mo-
˝e przynieÊç istnienie takiego
funduszu.

Podczas spotkania stwier-
dzono, ˝e po utworzeniu Funduszu So∏eckiego, inicjatywa przejdzie na so∏ec-
twa i od ich aktywnoÊci b´dzie zale˝a∏o, czy zostanie on odpowiednio wyko-
rzystany. Podstawowym aktem prawnym jest Ustawa o Funduszu So∏eckim.
Zgodnie z zapisami tej ustawy o wyodr´bnieniu w bud˝ecie gminy Êrodków na

ten cel decyduje Rada Gminy, po zasi´gni´ciu opinii spo∏ecznoÊci wiejskiej,
reprezentowanej w∏aÊnie przez so∏tysów.

So∏tysi pytali przede wszystkim o to, na co pieniàdze z funduszu mo˝na
przeznaczyç. W myÊl Ustawy pieniàdze mogà byç przeznaczone jedynie na
realizacj´ zadaƒ w∏asnych wspólnoty samorzàdowej, czyli zg∏oszonych we
wniosku so∏ectwa, przedsi´wzi´ç które s∏u˝à poprawie warunków ̋ ycia miesz-

kaƒców i sà zgodne ze
strategià rozwoju gminy.

Obecni na spotkaniu so∏-
tysi opowiedzieli si´ jedno-
g∏oÊnie za utworzeniem Fun-
duszu So∏eckiego.

Spotkanie sta∏o si´ rów-
nie˝ okazjà do poruszenia
przez so∏tysów szeregu
spraw istotnych dla repre-
zentowanych przez nich
spo∏ecznoÊci wiejskich. Mó-
wiono o stanie dróg w gminie
po sezonie zimowym, o pla-
nach budowy kanalizacji
i przy∏àczaniu si´ gospo-
darstw do sieci kanalizacyj-
nej, o problemach zwiàza-
nych z porzàdkiem i bezpie-
czeƒstwem na terenie gmi-
ny. Do spraw tych ustosun-
kowali si´: burmistrz Miasta
i Gminy - Waldemar Godlew-

ski, pracownik Urz´du Miasta i Gminy odpowiedzialny za budow´, moderniza-
cj´ i utrzymanie dróg – Antoni Strzembeczny, prezes Zak∏adu Gospodarki Ko-
munalnej – Andrzej Franczak i kierownik komisariatu Policji – Dariusz Lewan-
dowski.

Spotkanie so∏tysów w Glinojecku

B´dzie Fundusz
So∏ecki

W niektórych porach dnia na glinojeckim „dworcu” PKS trwa spory ruch

Spotkanie prowadzi∏ burmistrz Miasta i Gminy Waldemar Godlewski

IV Walne Zgromadzenie De-
legatów Gminnej Spó∏ki Wodnej
Glinojeck podsumowa∏o w mar-
cu rok 2009. Uczestniczy∏o 17
delegatów z poszczególnych
wsi, uprawnionych do g∏osowa-
nia oraz 4 cz∏onków spó∏ki bez
prawa g∏osu.

W zgromadzeniu wzi´li
udzia∏ burmistrz Miasta i Gminy
Waldemar Godlewski oraz Jerzy
Dàbrowski z ciechanowskiego
oddzia∏u Wojewódzkiego Zarzà-
du Melioracji i Urzàdzeƒ Wod-
nych w Warszawie.

Przypomnijmy: podstawo-
wym zadaniem Spó∏ki Wodnej
jest modernizacja i bie˝àca kon-
serwacja urzàdzeƒ melioracyj-
nych. Glinojecka Spó∏ka dzia∏a
obecnie na terenie 21 miejsco-
woÊci, majàc pod opiekà 111 km
rowów melioracyjnych, z czego
najwi´cej przypada na Wol´
M∏ockà, OÊcis∏owo, Lipiny i Bie-
lawy. Dochody spó∏ki pochodzà
g∏ównie ze sk∏adek rolników. W
2009 r. ze sk∏adek wp∏yn´∏o 19
985 z∏, w tym ze sk∏adek bie˝à-
cych 18 041 z∏, tj. niestety tylko
68 % sk∏adek naliczonych i ok.
3 000 z∏ mniej ni˝ w 2008 r.

Spó∏ka otrzymuje te˝ dotacje
z Urz´du Wojewódzkiego i ze
Starostwa. W ubieg∏ym roku
otrzyma∏a tylko 3 526 z∏ z Urz´-
du Wojewódzkiego; jest to prawie
trzykrotnie mniej ni˝ w 2008 r.
i szeÊciokrotnie mniej ni˝
w 2007 r. W 2009 r. zatrudniono
3 osoby na 6 miesi´cy, w ra-
mach robót publicznych; koszt
refundowany by∏ przez Urzàd
Pracy. Wykonali oni prace przy
konserwacji rowów: w Glinojec-
ku – na odcinku 700 mb, w Ogo-
nowie i Faustynowie – na ca∏ym
odcinku rowu o d∏ugoÊci 2 800
mb, w Bielawach i P∏aciszewie –
na odcinku 600 mb, w OÊcis∏o-
wie – na d∏ugoÊci 1 310 mb,
w Starym Garwarzu – na odcin-
ku 720 mb. Najcz´Êciej by∏o to
usuwanie zakrzaczeƒ i wyka-
szanie. ¸àcznie prace takie zo-
sta∏y wykonane na d∏ugoÊci
6 130 mb.

Wi´ksze prace (odmulanie)
przy u˝yciu koparki wykonane
zosta∏y na zlecenie przez glino-
jecki Zak∏ad Gospodarki Komu-
nalnej. Wykonano je na rowach:
w Starym Garwarzu i Wkrze –
na odcinku 500 mb, we Wkrze

i Luszewie – na odcinku 50 mb,
w Bielawach i P∏aciszewie – na
odcinku 100 mb. Jak czytamy
w informacji z∏o˝onej przez za-
rzàd Spó∏ki Wodnej, termin za-
koƒczenia tych prac zosta∏ prze-
d∏u˝ony na bie˝àcy rok ze
wzgl´du na trudnoÊci zwiàzane
z wyci´ciem drzew oraz podmo-
k∏y teren.

Zakres wykonywanych prac
na rowach melioracyjnych jest
znacznie mniejszy, ni˝by tego
oczekiwali rolnicy, ale jest to
zwiàzane z ograniczonà iloÊcià
Êrodków finansowych.

Uczestniczàcy w Walnym
Zgromadzeniu delegaci zwraca-
li uwag´ na bobry, które budujà
tamy na rowach, niweczàc cz´-
sto prace konserwatorskie. Nie-
stety, rolnicy sà bezradni, jako
˝e zwierz´ta te sà pod ochronà.
Nawet na usuwanie zbudowa-
nych przez bobry tam trzeba
uzyskaç zezwolenie.

T.W.

Spó∏ka Wodna
podsumowa∏a 2009 rok
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koƒczy∏ kolejny proboszcz - ks. Stanis∏aw Bo-
biƒski, który w 1927 roku objà∏ parafi´. Dopie-
ro on, jako czwarty z kolei budowniczy ko-
Êcio∏a, doczeka∏ jego konsekracji. Odby∏a si´
1 czerwca 1932 roku, a wi´c po 24 latach od
rozpocz´cia prac. Konsekracji dokona∏ Bi-
skup Leon Wetmaƒski.

W 1934 roku z materia∏ów uzyskanych
z rozebranej dzwonnicy ks. Bobiƒski zbudo-
wa∏ dom parafialny, w którym znalaz∏a po-
mieszczenie szko∏a.

W 1939 roku,
z chwilà wybuchu woj-
ny, wszystkie prace zosta∏y przerwane. Oku-
panci zabrali dzwony i rozebrali parkany przy
koÊcio∏ach w Sulerzy˝u i Chotumiu. W 1945
roku proboszczem w Sulerzy˝u zosta∏ ks.
Bronis∏aw Ta∏aszkiewicz, który proboszczo-
wa∏ tylko rok, ale w ciàgu tego okresu wypo-
sa˝y∏ koÊció∏ w potrzebne umeblowanie. Od 6
grudnia 1946 do 1966 roku proboszczem by∏
ks. kan. Franciszek Go∏aszewski, który po-
malowa∏ koÊció∏ i zelektryfikowa∏ go, a tak˝e
ogrodzi∏ zarówno koÊció∏ jak i cmentarz grze-
balny betonowym parkanem. W 1966 roku
proboszczem zosta∏ ks. Wies∏aw WiÊniewski.
Podjà∏ on wiele prac gospodarczych, m.in.
za∏o˝y∏ na plebanii centralne ogrzewanie, ka-

nalizacj´. Funkcj´ proboszcza
pe∏ni∏ do 1977 roku, kiedy to na
jego miejsce przyby∏ ks. Zyg-
munt Dàbrowski. Dokoƒczy∏ on
remont domu parafialnego. W

koÊciele odnowi∏ boczny o∏tarz, ambon´,
stacje Drogi Krzy˝owej oraz trzy wie˝yczki
koÊcielne. W lipcu 2001 roku nowym pro-
boszczem zosta∏ ks. kan. Tadeusz Kulesza.
Jego g∏ównà zas∏ugà by∏ remont stropu
i dachu koÊcio∏a. Ponadto dokona∏ m.in. re-
montu plebanii i sali w domu parafialnym.

Kolejnym, obecnym proboszczem jest
ks. Janusz Rumiƒski. Okres swego duszpa-
sterzowania w parafii rozpoczà∏ 16 lipca
2006 roku. Wykona∏ do tej pory wiele prac.

Nale˝y tu wymieniç przede
wszystkim budow´ kaplicy
na cmentarzu grzebalnym,
ogrzewanie w koÊciele, wy-
konanie marmurowych pod-
∏óg w prezbiterium i zakrystii,
utworzenie parkingu przy do-
mu parafialnym.

Ponadto ks. Janusz Ru-
miƒski powo∏a∏ na nowo do
˝ycia istniejàce przed wieka-
mi Bractwo Âw. Anny oraz
zorganizowa∏ sta∏à asyst´
procesyjnà. Przy koÊciele ist-
nieje 12 kó∏ ˚ywego Ró˝aƒ-
ca. Dzia∏ajà koÊcielny chór
i schola. Obecnie proboszcz
podjà∏ si´ trudnego przedsi´-
wzi´cia - rozpoczà∏ starania
o budow´ nowej plebanii.

Parafia w Sulerzy˝u liczy ok. 1970 osób.
Najwi´ksze wsie, które zamieszkujà, to
oprócz samego Sulerzy˝a: OÊcis∏owo, Gu-
mowo, Rydzewo.

Przy parafii dzia∏a Êwietlica dla dzieci i
udzielane sà korepetycje. Kilka razy w roku
parafia organizuje rajdy rowerowe oraz
ogniska, na które przychodzà ca∏e rodziny.

PP..SS.. Uroczyste obchody 600-lecia parafii
w Malu˝ynie odb´dà si´ 5 czerwca, a parafii
w Sulerzy˝u 4 lipca br.

W bie˝àcym roku dwie parafie
w gminie Glinojeck: Malu˝yn i Sule-
rzy˝ obchodziç b´dà pi´kny jubileusz
600-lecia. O pierwszej z nich pisali-
Êmy w „WieÊciach Glinojecka” z mar-
ca – kwietnia 2009 r. Tym razem
o parafii w Sulerzy˝u.

Pierwszy koÊció∏ w Sulerzy˝u mia∏ byç
wystawiony ju˝ w 1410 roku przez Jakuba,
Biskupa P∏ockiego, o czym jest wzmian-
ka w dawniejszych wizytacjach. Jakie
zaÊ koleje przechodzi∏ póêniej, nie ma
pewnoÊci. Pewnym jest, ˝e w czasie,
gdy proboszczem by∏ ks. Marcin Po-
p∏awski, koÊció∏ sp∏onà∏. By∏o to w 1706
roku.

W 1728 roku za staraniem ks. Bar-
t∏omieja Kanigowskiego - rektora ko-
Êcio∏a w Sulerzy˝u, zosta∏ wystawiony
nowy koÊció∏ przez Mostowskiego -
dziedzica i kolatora. By∏ on drewniany
w stylu prostym, o dwóch nawach. Ko-
Êció∏ ten remontowany by∏ w 1876 roku
i niestety, podobnie jak poprzedni, spali∏
si´ od uderzenia pioruna, 30 lipca 1907
roku. Proboszczem by∏ wówczas ks. An-
drzej S´kus. W tydzieƒ po spaleniu pa-
rafianie postanowili budowaç swoim
kosztem nowà Êwiàtyni´, tym razem

murowanà. Nastàpi∏a zmiana proboszcza –
zosta∏ nim ks. Aleksander Kasiƒski. W 1908
roku przystàpi∏ on do budowy koÊcio∏a. Do
roku 1910, na czas wizytacji kanonicznej
Biskupa Juliana Nowowiejskiego, doprowa-
dzono roboty do dachu. Nie danym by∏o
jednak ks. Kasiƒskiemu doprowadziç budo-
wy do koƒca, gdy˝ 4 lutego 1912 roku
zmar∏. Jego nast´pca, ks. Roman Mossa-
kowski, kontynuowa∏ rozpocz´te z rozma-
chem dzie∏o doprowadzajàc budow´ do
stanu „surowego”, z wyjàtkiem wie˝y. Wte-
dy opuÊci∏ parafi´ (1919 rok). Nast´pujàcy
po nim ks. Wac∏aw Ozdobiƒski skupi∏ si´ na
innych pracach: zbudowa∏ schody przed
g∏ównym wejÊciem i cementowà posadzk´
w kruchcie. Budow´ wie˝y koÊcielnej do-

600-lecie parafii w Sulerzy˝u

Fot. UroczystoÊci Wielkanocne w 2009 r.
(Wykorzystano tekst i zdj´cia ze strony 

internetowej parafii Sulerzy˝)
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Glinojeck wzbogaci∏ si´
o nowy, pi´kny wielofunk-
cyjny obiekt sportowy, zbu-
dowany w ramach rzàdo-
wego programu „Moje Bo-
isko – Orlik 2012”. Usytu-
owany zosta∏ obok istniejà-
cego stadionu pi∏karskiego
i innych obiektów sporto-
wych.

24 marca odby∏o si´ uroczy-
ste przekazanie nowego obiek-
tu do u˝ytku. Wype∏ni∏y go tego
dnia t∏umnie dzieci i m∏odzie˝
z glinojeckich szkó∏, miejscowi
mieszkaƒcy oraz wielu zapro-
szonych goÊci.

Po odegraniu hymnu naro-
dowego burmistrz Miasta i Gmi-
ny Glinojeck Waldemar Godlew-
ski w imieniu ca∏ej gminnej
wspólnoty samorzàdowej ser-
decznie powita∏ przyby∏ych
w tym dniu do Glinojecka goÊci:
Biskupa P∏ockiego Romana
Marcinkowskiego i towarzyszà-
cego mu ksi´dza dziekana, pro-
boszcza glinojeckiej parafii, ks.

kan. Stanis∏awa Mariaƒskiego, a
tak˝e przedstawicielk´ Marsza∏-
ka Województwa Mazowieckie-
go, radnà Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego – Wies∏aw´
Krawczyk, dyrektora ciechanow-
skiej delegatury Urz´du Mar-
sza∏kowskiego – Andrzeja Ka-
mas´, kierownika ciechanow-
skiej delegatury Mazowieckiego
Urz´du Wojewódzkiego – Grze-
gorza Wróblewskiego. Bardzo
goràco powita∏ te˝ mieszkaƒców
miasta i gminy oraz m∏odzie˝
szkól z Glinojecka, dla których

przede wszystkim „Orlik” zosta∏
zbudowany.

Burmistrz przypomnia∏, ˝e
w paêdzierniku 2008 r. samo-
rzàd gminny Glinojecka z∏o˝y∏
deklaracj´ w sprawie uczestnic-
twa w Rzàdowym Programie
„Moje Boisko – Orlik 2012”, kie-
rowanà do Ministra Sportu i Tu-
rystyki. Celem tego projektu jest

przede wszystkim: wspomaga-
nie samorzàdów terytorialnych
w zapewnieniu systematycznej
dzia∏alnoÊci sportowo-rekreacyj-
nej, upowszechnianie kultury fi-
zycznej i sportu wÊród dzieci
i m∏odzie˝y.

Wniosek z∏o˝ony przez glino-
jecki samorzàd zosta∏ pozytyw-
nie oceniony i otrzymaliÊmy
szans´ uczestniczenia w reali-
zacji programu. Prace budowla-
ne trwa∏y od lipca do koƒca listo-
pada 2009 r. DziÊ „Orlik 2012”
zostaje przekazany do u˝ytku.

Inwestycja „Orlik 2012” w Gli-
nojecku sk∏ada si´ z boiska pi∏-
karskiego o wymiarach 30 na 62
metry, z nawierzchnià ze sztucz-
nej trawy, boiska wielofunkcyj-
nego o wymiarach 19 na 32 me-

try, do gry w pi∏k´ siatkowà i ko-
szykówk´, budynku socjalnego.
Ca∏y teren jest ogrodzony
i oÊwietlony.

Koszt przedsi´wzi´cia –
1 173 tys. z∏. Inwestycja zosta∏a
sfinansowana z trzech êróde∏:
z bud˝etu paƒstwa – w wysoko-
Êci 333 tys. z∏, z bud˝etu Woje-
wództwa Mazowieckiego –
w wysokoÊci 333 tys. z∏, z bu-
d˝etu gminy – wysokoÊci 507
tys. z∏.

- Mam nadziej´, ˝e miejsce
to b´dzie cieszyç si´ zaintere-
sowaniem, przyniesie wszyst-
kim wiele satysfakcji oraz po-
zwoli odkryç talenty sportowe
naszej m∏odzie˝y – stwierdzi∏ na
zakoƒczenie burmistrz. Podzi´-
kowa∏ jednoczeÊnie Ministrowi
Sportu i Turystyki oraz Marsza∏-
kowi Województwa Mazowiec-
kiego za wspó∏finansowanie in-
westycji.

Po poÊwi´ceniu obiektu Bi-
skup Roman Marcinkowski
w serdecznych s∏owach zwróci∏
si´ do obecnych na uroczystoÊci
dzieci i m∏odzie˝y:

- W∏adze samorzàdowe
przekazujà wam pi´kny obiekt.
Jest on zbudowany dla was
i w trosce o was. Chcia∏bym ˝y-
czyç, ˝eby boiska te by∏y wype∏-
nione waszà rywalizacjà, ˝eby
pomog∏y wam wspinaç si´ na
szczyty, ˝ebyÊcie mogli rozs∏a-
wiaç nasz ojczysty dom poprzez
sukcesy sportowe.

Odczytane zosta∏y listy od
Marsza∏ka Województwa Mazo-
wieckiego Adama Struzika i od
Wojewody Mazowieckiego Jac-
ka Koz∏owskiego, skierowane

do burmistrza Waldemara Go-
dlewskiego.

- Wierz´, ˝e „Moje Boisko
Orlik 2012”, nowy obiekt sporto-
wy, spe∏niajàcy najwy˝sze stan-
dardy europejskie – dowód sku-
tecznych dzia∏aƒ miejsko-gmin-
nego samorzàdu i jego owocnej
wspó∏pracy z rzàdem – b´dzie
dla m∏odzie˝y powodem do ra-
doÊci i sportowych sukcesów.
Byç mo˝e, dzi´ki tej inwestycji
zostanie odkryty talent na miar´
naszych wspania∏ych olimpijczy-
ków – czytamy m.in. w liÊcie od
Adama Struzika.

- Pragn´ przekazaç serdecz-
ne gratulacje z okazji pomyÊlne-
go zakoƒczenia budowy obiek-
tu, który zapewni dzieciom i m∏o-
dzie˝y doskona∏e warunki do
uprawiania sportu i rozwijania
t´˝yzny fizycznej. Sprawnie
przeprowadzona inwestycja da-
je impuls do rozwini´cia skrzy-
de∏. ˚ycz´ wytrwa∏oÊci w osià-
ganiu kolejnych postawionych
przed sobà celów, a tak˝e tego,
by oddawane dziÊ do u˝ytku bo-
iska dobrze s∏u˝y∏y pracy dydak-
tyczno-wychowawczej, zach´-
ca∏y przede wszystkim m∏odzie˝
szkolnà, ale i doros∏ych miesz-
kaƒców miasta i gminy do ak-
tywnego sp´dzania wolnego
czasu – to fragment listu od Jac-
ka Koz∏owskiego.

Wies∏awa Krawczyk podkre-
Êli∏a, ˝e samorzàd Wojewódz-
twa Mazowieckiego przyk∏ada
du˝à wag´ do rozwoju sportu.
W ubieg∏ym roku zbudowano
w województwie ok. 100 kom-
pleksów sportowych typu „Or-
lik”, w bie˝àcym roku powstanie
65 kolejnych.

˚eby ceremonii otwarcia no-
wego glinojeckiego kompleksu
sportowego sta∏o si´ zadoÊç, po
symbolicznym przeci´ciu wst´gi
zaproszeni goÊcie weszli na p∏y-
t´ boiska pi∏karskiego i ka˝dy
z nich odda∏ strza∏ na bramk´.
Jako pierwszy strzela∏ Biskup
Roman Marcinkowski, strza∏ by∏
celny. Nast´pnie odby∏ si´ mecz
pi∏karski pomi´dzy dru˝ynami
glinojeckich szkó∏: Gimnazjum
i Liceum Ogólnokszta∏càcego;
wygrali licealiÊci – ale nie o wy-
nik tu przecie˝ chodzi∏o.

Glinojecki kompleks sporto-
wy „Orlik” oddany do u˝ytku. Od
jutra zapewne zacznie t´tniç ˝y-
ciem.

Tekst: Tadeusz Woicki

Fot. Cezary Rzemieniewski

W nast´pnym numerze „Wie-
Êci Glinojecka” – zamieÊcimy
wi´kszy fotoreporta˝

Z udzia∏em Biskupa P∏ockiego i innych 
zaproszonych goÊci oraz glinojeckiej m∏odzie˝y

„Orlik” przekazany do u˝ytku
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10 marca by∏ w Gimna-
zjum dniem poÊwi´conym
Markowi Kotaƒskiemu. Jak
co roku odby∏ si´ Dzieƒ Pa-
trona, za który tym razem
odpowiedzialni byli p. A.
Adamska–Borek i p. P. Le-
wandowski.

UroczystoÊç mia∏a na celu
przybli˝enie nam sylwetki „Kota-
na” i jego dzia∏alnoÊci.

Najpierw obejrzeliÊmy film
pt. „My, dzieci z dworca ZOO”.
Fabu∏a oparta jest na autentycz-
nych opowieÊciach m∏odej nar-
komanki z Berlina. Ukazane zo-
sta∏o do jakich poÊwi´ceƒ zdolni
sà ludzie fizycznie uzale˝nieni
od narkotyku, w celu zdobycia
„dzia∏ki”. MyÊl´, ˝e film pozwoli∏
ka˝demu odnieÊç si´ do dzisiej-
szego ˝ycia, uÊwiadomi∏ „w∏a-
dz´” narkotyków i przyczyni∏ si´
do tego, ˝e wszelkie wàtpliwoÊci
dotyczàce skutków za˝ywania
zosta∏y rozwiane – na zawsze.

Dzieƒ Patrona. Zadaniem ka˝-
dej klasy by∏o napisanie listu do
patrona oraz wykonanie pracy

plastycznej, których temat
brzmia∏: „Mam doÊç ˝ycia na
kraw´dzi”. Ponadto musieliÊmy
stworzyç has∏o profilaktyczne
zabijajàce ch´ç si´gni´cia po
narkotyki, a tak˝e wydelegowaç
reprezentanta klasy na konkurs

Nast´pnie udaliÊmy si´ na
sal´ gimnastycznà, gdzie po
krótkiej cz´Êci artystycznej
w wykonaniu uczniów kl. IIIa
oraz chóru pod batutà p. A. Wi-
Êniewskiej, poznaliÊmy wyniki
konkursów, które poprzedza∏y

Z ˝ycia Gimnazjum w Glinojecku
wiedzy o patronie. Klasy, któ-
rych uczniowie otrzymali naj-
wy˝sze wyniki w rywalizacji,

uzyska∏y nagrody w postaci
bonów pieni´˝nych z prze-
znaczeniem na zakup wypo-
sa˝enia swoich sal, wyciecz-
k´, biwak lub innà form´ ak-
tywnego wypoczynku. Osta-
tecznie na podium ulokowa∏y
si´ klasy: II a, uzyskujàc na-
grod´ w wysokoÊci 600 z∏, II b
– 500 z∏ oraz III c – 400 z∏.
Nagrody ufundowa∏ pe∏no-
mocnik burmistrza ds. rozwià-
zywania problemów alkoholo-
wych i narkomanii – p. Leszek
Wróblewski, który równie˝ by∏
z nami tego dnia.

Na ostatnià cz´Êç uroczy-
stoÊci udaliÊmy si´ do M-GOK.
Tam odby∏ si´ koncert blueso-
wego zespo∏u „Bluesmobile”
Przerywnikami mi´dzy utwo-
rami by∏y opowiadania o tym,

co zrobi∏y narkotyki z ludêmi
z najbli˝szego otoczenia arty-
stów – osobami, które mog∏yby
coÊ osiàgnàç – gdyby jeszcze
by∏y wÊród nas.

Martyna Bens

klasa III d

Dzieƒ patrona

„Chemiczny
weekend”

20 i 21 lutego w Gimnazjum im.
Marka Kotaƒskiego w Glinojecku od-
by∏y si´ pokazy ciekawych ekspery-
mentów chemicznych zorganizowa-
nych przez p. Bo˝en´ Misiurskà.

Ju˝ dzieƒ wcze-
Êniej przyjecha∏y do
nas cztery osoby
z Polskiego Stowa-
rzyszenia Pedago-
gów i Animatorów
„KLANZA” z progra-
mem „PROJEKTOR
– wolontariat stu-
dencki”. Rankiem
w pracowni chemicz-
nej by∏y ju˝ przygoto-
wane pomoce dydak-
tyczne potrzebne do
przeprowadzenia do-
Êwiadczeƒ, które
w sobot´ trwa∏y od
godziny 9:00 do
13:00, zaÊ w niedzie-
l´ – w godzinach: 8:00 – 12:00. Wykonywa-
li je dla nas studenci oraz doktoranci z Uni-
wersytetu Warszawskiego, a byli to: Tomasz

Deptu∏a – doktorant, a jednoczeÊnie kie-
rownik zespo∏u, Kamil Lisiecki – student
UW, Patryk Rzepiƒski – student UW oraz
Ma∏gorzata G∏owienka – doktorantka. Po
wczeÊniejszym przygotowaniu (za∏o˝eniu
odzie˝y ochronnej i okularów) w wielu po-
kazach udzia∏ mogli wziàç sami uczniowie.
Prezentacje chemicznych doÊwiadczeƒ
trwa∏y w sumie 2 dni.

Gimnazjum zapewni∏o studentom noc-
legi i wy˝ywienie, a ci w zamian przekaza-

li gimnazjalistom swà wiedz´ i pokazali
wiele doÊwiadczeƒ, których nie mo˝na
wykonywaç w szkole ze wzgl´du na brak

w naszej pracowni chemicznej niektórych
odczynników.

Studenci i doktoranci pozostawili po so-
bie mi∏e wspomnienia i dali nam szans´ po-
znania chemii z ciekawszej i bardziej „wy-
strza∏owej” strony”. Spo∏ecznoÊç Gimna-
zjum pragnie serdecznie podzi´kowaç or-
ganizatorce i realizatorom programu. Warto
zach´ciç innych nauczycieli do inicjowania
pokazów przedmiotowych, a m∏odzie˝ do
udzia∏u w nich.

Paulina Murawska
Paulina Walczak

klasa III a



WieÊci Glinojecka                                                                     strona 7marzec - kwiecieƒ  2010

Saksofon dla orkiestry OSP

25 lutego w Urz´dzie Miasta
i Gminy w Glinojecku odby∏o si´ uro-
czyste przekazanie instrumentu mu-
zycznego - saksofonu tenorowe-
go dla miejscowej orkiestry d´tej
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej.

Instrument ufundowa∏ spon-
sor, jednoczeÊnie cz∏onek
wspierajàcy naszà jednostk´
OSP - dh. Adam Nowakowski,
w∏aÊciciel P.T-H „WAPNOPOL”
z Glinojecka

Druh Adam ju˝ wielokrotnie
wspiera∏ naszà jednostk´ prze-
kazujàc m.in. cz´Êci do samo-
chodu po˝arniczego Jelcz,
a tak˝e kamieƒ polny pod po-
mnik Êw. Floriana, który zosta∏
ufundowany przez OSP z okazji
jej 100-lecia i ustawiony obok
stra˝ackiej remizy.

Saksofon odebra∏a druhna
Kamila Drogosz, w obecnoÊci
kapelmistrza orkiestry dha Witol-
da Nowakowskiego oraz burmi-
strza Waldemara Godlewskiego.

Jest to pi´kny, przekazany z ser-
ca dar, którego mo˝e pozazdroÊciç
niejedna stra˝acka orkiestra d´ta.

Pos∏u˝y on naszej orkiestrze przez
wiele lat przyczyniajàc si´ do lepsze-
go jej brzmienia

*  *  *
Orkiestra d´ta OSP w Glinojecku

powsta∏a w 1917 r. jako zespó∏ mu-
zyczny przy miejscowej Cukrowni
„Izabelin”. Jej za∏o˝ycielem by∏ Jan

Józefowicz, g∏ówny magazynier Cu-
krowni; by∏ on nast´pnie kapelmi-
strzem w latach 1917-1937. W 1930 r.
stra˝ wraz z orkiestrà d´tà bra∏a
czynny udzia∏ w powitaniu Prezyden-
ta RP prof. Ignacego MoÊcickiego,
a nieco póêniej Biskupa P∏ockiego
Antoniego Juliana Nowowiejskiego.

Po okresie okupacji orkie-
stra wznowi∏a swojà dzia∏al-
noÊç w 1945 r. Wraz z up∏y-
wem czasu zmieniali si´ jej
kapelmistrzowie. W latach
1972 - 2002 kapelmistrzem
by∏ Stanis∏aw WiÊniewski.

W 1992 r. patronat nad or-
kiestrà przejà∏ samorzàd Gminy
Glinojeck. Od grudnia 2002 r.
do chwili obecnej kapelmi-
strzem jest dh Witold Nowa-
kowski.

Orkiestra bierze czynny
udzia∏ w uroczystoÊciach paƒ-
stwowych i koÊcielnych, repre-
zentuje naszà stra˝ oraz mia-
sto Glinojeck równie˝ poza
granicami Województwa Ma-
zowieckiego. W maju 2007 ro-
ku obchodzi∏a jubileusz 90-le-
cia.

L. Nowakowski

Rozstrzygni´ty zosta∏
miejsko-gminny etap kolej-
nej edycji ogólnopolskiego
konkursu plastycznego pod
has∏em: ”Wiatr, wypadek,
ogieƒ, woda – stra˝ak za-
wsze r´k´ poda”

Komisja konkursowa pod prze-
wodnictwem Les∏awa Nowakow-
skiego z Urz´du Miasta i Gminy
w Glinojecku 9 marca oceni∏a na-
des∏ane prace. Do Urz´du Miasta
i Gminy wp∏yn´∏o 30 prac, w tym:
w grupie m∏odszej (6-8 lat) - 13
prac, w grupie Êredniej (9-12 lat) –
14 prac, w grupie starszej (13-16
lat) - 3 prace.

Po rozpatrzeniu wszystkich
z∏o˝onych prac konkursowych ko-
misja wybra∏a po trzy najlepsze
w danej grupie wiekowej – do dal-
szego etapu – na szczeblu powia-
tu ciechanowskiego. Dwie prace
odrzuci∏a ze wzgl´dów formalnych
(zosta∏y wykonane niezgodnie
z regulaminem konkursu).

W I grupie wiekowej zakwalifiko-
wano prace:

1. Piotra Rudnickiego – Szko∏a
Podstawowa w OÊcis∏owie

2. Moniki Radziejewicz – Szko∏a
Podstawowa w OÊcis∏owie

3. Dominiki Strzy˝ – Szko∏a Pod-
stawowa w OÊcis∏owie

W II grupie wiekowej zakwalifiko-
wano prace:

1. Ady Teodorskiej – kl. VI c, Szko∏a Podstawowa
w Glinojecku

2. Sebastiana Kanieckiego - Szko∏a Podstawowa
w OÊcis∏owie

3. Izabeli ¸epkowskiej – kl. VI c, Szko∏a Podstawowa
w Glinojecku

W III grupie wiekowej zakwalifikowano prace:
1.  Patrycji Wernickiej – kl. II b, Gimnazjum
w Glinojecku
2.  Moniki Meredyk – kl. II b, Gimnazjum
w Glinojecku
3.  Mai Suleckiej – kl. III b, Gimnazjum w Gli-
nojecku.

Ponadto w II grupie wiekowej komisja
wyró˝ni∏a prac´ Damiana Kanieckiego ze
Szko∏y Podstawowej w OÊcis∏owie.

Konkurs plastyczny o stra˝y po˝arnej

Praca Patrycji WernickiejPraca Ady Teodorskiej

Praca Piotra Rudnickiego
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Uczniowie Szko∏y Podstawowej w Glinojecku 
– jak co roku – wÊród radosnej zabawy powitali wiosn´ 

i spalili Marzann´.
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Halowe turnieje pi∏ki no˝nej

28 lutego w hali sportowej
w Glinojecku odby∏ si´ halowy
turniej pi∏ki no˝nej o puchar Bur-
mistrza Miasta i Gminy. W tur-
nieju wzi´∏o udzia∏ 12 dru˝yn nie-
zrzeszonych z ternu Miasta
i Gminy Glinojeck: Malu˝yn, P∏a-
ciszewo, OÊcis∏owo, Kondrajec
Paƒski, Szyjki, Zalesie, OSP Gli-
nojeck, LO Glinojeck, Plebania
Glinojeck, Brody M∏ockie, Kon-
drajec Paƒski  - uczniowie gim-
nazjum i Malu˝yn - uczniowie
gimnazjum.

Po zmaganiach w trzech
grupach rozegrane zosta∏y me-

OSP z Glinojecka na III miejscu

cze pó∏fina∏owe i fina∏owe.
W klasyfikacji generalnej dru˝y-
ny zdoby∏y nast´pujàce miejsca:
pierwsze miejsce - Plebania Gli-
nojeck, drugie miejsce – OÊci-
s∏owo, trzecie miejsce – OSP
Glinojeck.

Wszystkie dru˝yny bioràce
udzia∏ w turnieju otrzyma∏y dy-
plomy i nagrody rzeczowe,
a dla najlepszych trzech dru˝yn
by∏y równie˝ puchary, które wr´-
czy∏ osobiÊcie Burmistrz Miasta
i Gminy Glinojeck Waldemar
Godlewski.

Dru˝yny
zak∏adowe

14 marca w hali sportowej
w Glinojecku odby∏ si´ kolejny
turniej pi∏ki no˝nej o puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Gli-
nojeck. Tym razem gra∏y dru-
˝yny zak∏adowe. W turnieju
udzia∏ wzi´∏o 12 dru˝yn:
1. FIEGE - Nowy Dwór Mazo-
wiecki,
2. OSP Glinojeck,
3. Komenda Powiatowa Policji
Ciechanów,
4. Komenda Powiatowa Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej Cie-
chanów,
5. Grani-Glinojeck,
6. P∏aciszewo,
7. Samorzàdowcy Glinojeck,

8. Ferm Pasz Baboszewo,
9. Jegliƒski Kondrajec Paƒski,
10. Cedrob Kondrajec Paƒski,
11. Ziejewski Glinojeck,
12. Stalbud Glinojeck.

Podobnie, jak w poprzed-
nim turnieju, zawodnicy zma-
gali si´ w trzech grupach po
cztery zespo∏y. Z ka˝dej grupy
do pó∏fina∏ów awansowa∏y po
dwie dru˝yny. W klasyfikacji
koƒcowej najlepszà dru˝ynà
okaza∏a si´ Grani-Glinojeck,
drugie miejsce zaj´∏a Komen-
da Powiatowa PSP Ciecha-
nów, a trzecie miejsce dru˝y-
na z P∏aciszewa.

Pi´kne puchary wr´czy∏
tradycyjnie Burmistrz Miasta
i Gminy Waldemar Godlewski.
Oprócz pucharów ka˝da dru-
˝yna otrzyma∏a pamiàtkowy
dyplom i nagrod´ rzeczowà.

Dru˝yny niezrzeszone

Zwyci´ska dru˝yna ”Plebania Glinojeck”

Zwyci´ska dru˝yna ”Grani Glinojeck”

W Ciechanowie odby∏ si´ turniej pi∏karski dru˝yn stra˝ackich. 
III miejsce wywalczy∏ zespó∏ reprezentujàcy Ochotniczà Stra˝ Po˝arnà z Glinojecka.

By∏o lodowisko
Glinojeck pozazdroÊci∏ Ciechanowowi i podczas zimy

dla naszych dzieci i m∏odzie˝y uruchomi∏ lodowisko.
Wprawdzie nie sztucznie mro˝one, z piel´gnowanà, co
2-3 godziny wyrównywanà taflà, z wypo˝yczalnià ∏y˝ew,
ale za to – i w tym majàce przewag´ nad ciechanowskim
– udost´pniane bezp∏atnie.

Lodowisko na placu przy remizie stra˝ackiej urzàdzi-
li w czynie spo∏ecznym stra˝acy z miejscowej Ochotni-
czej Stra˝y Po˝arnej. Dzi´ki inicjatywie stra˝aków dzieci
i m∏odzie˝ w czasie zimowych ferii, a tak˝e i póêniej – do-
póki utrzymywa∏y si´ niskie temperatury – mia∏y okazj´
do mi∏ej zabawy. Warto pochwaliç stra˝aków za ten do-
bry pomys∏.

Jak oÊwiadczy∏ prezes OSP w Glinojecku, Jan Ga-
domski – równie˝ podczas poprzednich zim stra˝acy
urzàdzali obok remizy takie lodowisko.
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(cz. 7)

Rzeka Wkra

Rzeka Wkra w górnym biegu
wyst´puje jako Nida, a od Dzia∏-
dowa do Lubowidza jako Dzia∏-
dówka. Jest rzekà silnie mean-
drujàcà, tworzy liczne zakola,
odnogi, rozwidlenia, urocze za-
toczki, wyst´pujà na niej wysep-
ki, a nawet spore wyspy (S∏u-
pie w Glinojecku, o powierzch-
ni kilkudziesi´ciu ha). Napoty-
kamy wzd∏u˝ jej biegu wyso-
kie, poroÊni´te skarpy – przez
co jest to teren bardzo malow-
niczy. W innych miejscach rze-
ka tworzy rozlewiska i ma ba-
gniste, dziko zakrzewione i za-
drzewione brzegi, dzi´ki cze-
mu sta∏a si´ doskona∏ym siedli-
skiem dla licznych, niejedno-

krotnie ju˝ ginàcych gatunków
fauny i flory. W przesz∏oÊci by∏a
rzekà kapryÊnà i niebezpiecznà,
szczególnie w okresie gwa∏tow-
nych wiosennych roztopów,
przyczynà nieobliczalnych
w skutkach powodzi.

W obr´bie gminy Glinojeck
Wkra prowadzi swoje wody na
odcinku 31 km, przez nast´pujà-
ce miejscowoÊci, bàdê w ich po-
bli˝u: ˚eleênia, Szyjki, Kowa-
lewko, Glinojeck, Garwarz Stary,
Kondrajec Szlachecki, Wkra,
Ogonowo, P∏aciszewo, Strze-
szewo, Malu˝yn. W granicach
samego Glinojecka pokonuje
ponad 4 km.

KiedyÊ w miejscu, gdzie koƒ-
czy∏y si´ ∏àki glinojeckich gospo-

darzy, Wkra pod kàtem 90 stop-
ni skr´ca∏a na wschód, tworzàc
liczne zakola, p∏yn´∏a przez Po-
Êwi´tne i Osad´ Fabrycznà,
z lewej strony mija∏a koÊció∏ sto-
jàcy na wysokiej skarpie, dalej
pierwszy drewniany most, przy
parku cukrowni skr´ca∏a na za-
chód mijajàc fabryk´ wieloma
rozwidleniami, by w pobli˝u m∏y-

na wodnego po∏àczyç si´
w g∏ówny nurt p∏ynàcy od strony
pó∏nocnej, tj. od drugiego mostu

na Zawodzie. DziÊ mamy
tu starorzecze. Odcinek
rzeki d∏ugoÊci ok. 1 km,
a p∏ynàcy prosto od glino-
jeckich ∏àk do mostu przez
Zawod´, to sztucznie
utworzone koryto, którego
jeszcze kilkadziesiàt lat
temu nie by∏o, a powsta∏o
po zbudowaniu m∏yna
wodnego.

Wspomniana tu nazwa
S∏upie, to doÊç du˝y, liczà-
cy kilkadziesiàt hektarów
obszar ∏àk z wieloma roz-
lewiskami (na wysokoÊci
PoÊwi´tnego) tworzàcy
obecnie du˝à nieregularnà
wysp´, otoczonà z trzech
stron starym dorzeczem,

a od strony zachodniej nowym
dorzeczem Wkry. W okresie zi-
mowym rozlewiska S∏upia za-
mienia∏y si´ w atrakcyjne lodo-
wiska – dawniej miejsce ró˝-
nych zabaw zimowych. Obszar
ten, o bardzo ˝yznych ∏àkach,
by∏ w∏asnoÊcià folwarku fabrycz-
nego, na którym w okresie let-
nim, po ukoƒczonych sianoko-
sach, wypasano stado byd∏a.

Rzeka Wkra odgrywa∏a nie-
gdyÊ wa˝nà rol´ w ˝yciu Glino-
jecka, spe∏nia∏a wiele funkcji:
gospodarczà, spo∏ecznà, rekre-
acyjnà. Mo˝na nawet powie-
dzieç, ˝e mia∏a swój udzia∏

w rozbudzaniu ˝ycia towarzy-
skiego mieszkaƒców osady.

Na ca∏ej d∏ugoÊci Wkry czyn-
nych by∏o ok. 100
m∏ynów i wiele tarta-
ków. Oto tylko te
z najbli˝szej okolicy
Glinojecka: Strzego-
wo – m∏yn i tartak,
Unierzy˝ – m∏yn i tar-
tak, Baranek k. ˚eleê-
ni – niewielki m∏yn na
strudze u ujÊcia do
Wkry i dalej m∏yny
wodne w Glinojecku,
Kondrajcu Szlachec-
kim, Wkrze, Malu˝y-
nie. Po wymienionych
obiektach pozosta∏y
tylko wspomnienia.
Niektóre m∏yny sp∏o-
n´∏y, zosta∏y znisz-
czone, rozebrane, po
prostu znikn´∏y z ma-
zowieckiego krajobra-

zu. Brak Êluz m∏ynskich spowo-
dowa∏ obni˝enie si´ poziomu
wody, a tym samym obni˝enie
wód gruntowych na pobliskich
polach i ∏àkach, co odbija si´
ujemnie na plonach zbó˝, ziem-
niaków i innych upraw.

Wkra bardzo wiele straci∏a
z walorów gospodarczych, ale
tak˝e i innych. KiedyÊ woda
w rzece by∏a bardzo czysta
i zdrowa (by∏a to jedna z naj-
czystszych rzek w Polsce), u˝y-
wana w gospodarstwach domo-
wych Po prostu czerpano wod´
z rzeki i noszono jà do domów

przy pomocy specjalnych
drewnianych noside∏. W rzece
pojone by∏y krowy i konie. W
wielu gospodarstwach hodo-
wano kaczki, które cale dnie
˝erowa∏y na wodzie. Na rzece
mo˝na by∏o zauwa˝yç wiele
gatunków ptactwa wodnego,
a tak˝e takich zwierzàt jak wy-
dry czy pi˝maki. Rzeka obfito-

wa∏a w niezliczone gatunki ryb.
W dawnych czasach, ale na-

wet i po 1945 r., rzeka by∏a
dzier˝awiona od paƒstwa przez
zawodowych rybaków, g∏ównie
zamieszka∏ych na Zawodzie.
Utrzymywali si´ oni z ∏owienia
ryb za pomocà sieci i ich sprze-
da˝y. G∏ównymi odbiorcami ryb
byli ˚ydzi mieszkajàcy w Glino-
jecku. Przed 1939 r. obowiàzy-
wa∏o nast´pujàce prawo wodne:
gospodarze, których pola i ∏àki
graniczy∏y z przep∏ywajàcà rze-
kà, stawali si´ w∏aÊcicielami te-
go odcinka rzeki. Z tego tytu∏u
otrzymywali od rybaka odpo-
wiednià iloÊç ryb, jako zap∏at´
za dzier˝awionà rzek´. Rybaka-
mi byli m.in. Jan ¸uniewski, W∏a-
dys∏aw Czajewski i W∏adys∏aw
Jasiƒski.

KilkanaÊcie lat po zakoƒcze-
niu wojny powsta∏o w Glinojecku
ko∏o w´dkarskie, które przej´∏o

Zamieszczamy ostatni 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 numerach 59 i 61 z 2009 r.

Znany i zapomniany
Glinojeck

M∏yn na Wkrze w czasie wiosennego przyboru wód.

Nad Wkrà na Zawodzie
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Owoce w szkole
W „WieÊciach Glinojecka” z wrzeÊnia – paêdziernika 2009 r. informowali-

Êmy, ˝e Agencja Rynku Rolnego zosta∏a zobowiàzana do realizacji w roku
szkolnym 2009/2010 programu „Owoce w szkole”. Celem programu jest zmia-
na nawyków ˝ywieniowych dzieci poprzez zwi´kszenie udzia∏u owoców i wa-
rzyw w ich codziennej diecie.

W pierwszym semestrze roku szkolnego ze wzgl´dów organizacyjnych nie
uda∏o si´ w naszych szko∏ach wprowadziç w ˝ycie tego programu.

Przystàpiono do niego natomiast od 15 lutego w Zespole Szkó∏ Ogólno-
kszta∏càcych w OÊcis∏owie i w Szkole Podstawowej w Woli M∏ockiej. Owoce
i soki dostarczane sà do szkó∏ raz w tygodniu. Uczniowie klas I-III otrzymujà
je w Êrody, czwartki i piàtki. Sà to jab∏ka, marchewki rzodkiewki, soki warzyw-
ne i owocowe.

W obu szko∏ach dzieci otrzymujà te˝ do dyspozycji mleko w kartonikach.
Szko∏a Podstawowa w Glinojecku nie przystàpi∏a na razie do programu

„Owoce w szkole”.

obowiàzki gospodarza rzeki. ¸o-
wiç ryby mogli tylko w´dkarze
legitymujàcy si´ aktualnà kartà
w´dkarskà. Ko∏o istnieje do
dziÊ.

Przed laty w okresie zimy

rzeka zamienia∏a si´ w „deptak”
spacerowy. Dzieci i m∏odzie˝
jeêdzi∏y na ∏y˝wach, na san-
kach. Rzeka stanowi∏a te˝ wte-
dy szlak komunikacyjny. Sania-
mi jeêdzi∏o si´ do m∏yna po mà-

k´, zwo˝ono Êci´te drzewa
i ga∏´zie na opa∏, wiklin´
do wyrobu koszyków.
Przez zamarzni´tà rzek´
skracano sobie drog´ do
sàsiednich wsi: Kowalew-
ka, Dreglina, Zygmuntowa,
Szyjek. Pracownicy cu-
krowni i mleczarni z rzeki
wycinali tafle lodu, które
by∏y potem wykorzystywa-
ne w tych zak∏adach. Wkra
t´tni∏a ˝yciem.

W okresie letnim rzeka
wykorzystywana by∏a w ce-
lach rekreacyjnych. Kàpa-
no si´ we wszystkich do-
st´pnych miejscach. W sa-
mym Glinojecku by∏y liczne
kàpieliska, oto nazwy nie-

których z nich: Wysoka Bur-
ta, Mnich G∏´boki, Mnich Mia∏ki
(na ∏àkach za cmentarzem). Z
Wysokiej Burty kàpiàca si´ m∏o-
dzie˝ korzysta∏a jak z trampoli-
ny, skaczàc do wody. Warto wy-
mieniç jeszcze jedno ciekawe

miejsce, zwane: Toƒ Kacpra.
By∏a to doÊç du˝a, bardzo uro-
cza zatoczka mi´dzy ∏àkami
Marcina ˚órawskiego i Kacprza-
ka, do której kiedyÊ wp∏ywa∏
strumyk odprowadzajàcy nad-
miar wody z du˝ego rozlewiska
i bagien nale˝àcych w przesz∏o-
Êci do ksi´dza St. Augustyƒskie-
go. Przy MoÊcie – to kolejne kà-
pielisko, z lewej strony pierw-
szego drewnianego mostu. W
odleg∏oÊci ok. 200 metrów od
mostu by∏o bardzo popularne
kàpielisko zwane U Koprowskie-
go. Rzeka w tym miejscu by∏a
p∏ytka i bez przeszkód mo˝na
by∏o przejÊç w bród z jednego
na drugi brzeg. W kàpielisku Na
Zawodzie ch´tnie kàpano si´ w
rzece. W miejscu zwanym Za
M∏ynem w∏adze gminne Glino-
jecka uporzàdkowa∏y i zagospo-
darowa∏y brzeg i koryto rzeki
oraz urzàdzi∏y tu kàpielisko
czynne do dziÊ.

Henryk Bogus∏awski

Po kàpieli. Tak si´ kiedyÊ bawiono w rzece...

R E K L A M A

PPooddzzii´́kkoowwaanniiee
Pragn´ za poÊrednictwem naszej gazety podzi´kowaç panu

Grzegorzowi Burakowskiemu z Glinojecka, za ogromnà bezinteresow-
nà pomoc, jakiej udzieli∏ mi 5 marca br.

W dniu tym przewróci∏am si´ ko∏o mojego domu na Êliskiej na-
wierzchni i z∏ama∏am r´k´. Przechodzi∏ obok pan Grzegorz Burakowski.
Zobaczywszy to podniós∏ mnie i zawióz∏ do miejscowego oÊrodka zdro-
wia, gdzie otrzyma∏am pierwszà pomoc. Mimo, ˝e zaproponowano mi
odwiezienie karetkà do szpitala w Ciechanowie, ten pan stwierdzi∏, i˝
b´dzie lepiej i szybciej, gdy zawiezie mnie tam swoim samochodem. W
szpitalu w Ciechanowie by∏ ca∏y czas przy mnie. Mimo, ˝e jestem dla
niego przecie˝ obcà osobà, zajmowa∏ si´ mnà, jak kimÊ bliskim. Po-
Êwi´ci∏ mi kilka godzin. Ludzie w szpitalu byli tym wr´cz zaskoczeni.

Ten pan to m∏ody cz∏owiek, ma 24 lata, mieszka w Glinojecku, jak
si´ dowiedzia∏am, od ok. roku pracuje jako policjant w Oddziale Prewen-
cji w Piasecznie.

Jestem starszà kobietà, mieszkam w Glinojecku samotnie. Gdy mu
dzi´kowa∏am, uzna∏ ˝e nie zrobi∏ nic wielkiego, ˝e to po prostu zwyk∏a
pomoc, jakiej cz∏owiek powinien udzieliç drugiemu cz∏owiekowi.

Gdyby wi´cej by∏o wÊród nas takich ludzi, ̋ ycie by∏oby wspanialsze.

Stanis∏awa Zalewska

Przedszkole zaprasza na bal
Komitet Rodzicielski Miejsko-Gminnego Przedszkola w Glinojec-

ku zaprasza na Majowy Bal – 2 maja 2010 r.. Cena 130 z∏ od pary.
Kontakt tel. 23 674 0064.
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Uczniowie leczà
kasztanowce...

Uczniowie Zespo∏u Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych w OÊcis∏owie po
raz czwarty uczestniczyli w konkursie „ Zaadoptuj kasztanowca”, orga-
nizowanym przez „Tygodnik Ciechanowski”.

We wrzeÊniu 2009 r. uczniowie ze starszych klas szko∏y podsta-
wowej i z gimnazjum obserwowali szkolne kasztanowce, zaszczepio-
ne w marcu 2008 r. Poniewa˝ wyglàda∏y zdrowo i nie wymaga∏y
pomocy, postanowiono pomóc chorym drzewom rosnàcym w Su-
lerzy˝u, Rumoce i Kruszu. Uczniowie z OÊcis∏owa przy grabieniu
liÊci przepracowali 90 godzin, poÊwi´cajàc swój wolny czas w so-
bot´. Pomagali te˝ rodzice: Cezary KruÊliƒski, Czes∏aw Podlecki
i Waldemar Sobiecki.

Oprócz tego uczniowie klasy III gimnazjum (¸ukasz Kaêmier-
czak, Dawid Szustowski, Jacek Pniewski i Adrian Bruliƒski) wyko-
nali i zawiesili budki l´gowe dla sikor, które sà naturalnym wro-
giem szrotówka kasztanowcowiaczka, sprawcy choroby drzew.
Natomiast uczeƒ klasy V Damian Kaniecki w okresie wiosennym
rozprowadza∏ w∏asne sadzonki kasztanowca wÊród kole˝anek
i kolegów z klasy.

Za udzia∏ w konkursie szko∏a otrzyma∏a nagrody rzeczowe w posta-
ci zestawu plastycznego i ksià˝ek przyrodniczych. Konkursowe dzia∏a-
nia koordynowa∏a nauczycielka biologii Bogumi∏a Marcinkowska.

Ratowaniem znajdujàcych si´ w pobli˝u szko∏y drzew kasztanow-
ca zaj´∏a si´ te˝ grupa 15 uczniów z klas IV-V Szko∏y Podstawowej
w Woli M∏ockiej. Oni równie˝ otrzymali nagrod´ – zestaw ksià˝ek.

Uczniowie z OÊcis∏owa grabià opad∏e liÊcie
kasztanowca, które nast´pnie spalili.

Przedszkolaki z OÊcis∏owa cieszà si´, ˝e uczestniczà w akcji
dokarmiania ptaków 

... i dokarmiajà ptaki
Szko∏y w OÊcis∏owie i Woli M∏ockiej uczestniczy∏y te˝ podczas koƒczàcej si´ zimy

w organizowanym przez t´ samà redakcj´, konkursie „Zostaƒ przyjacielem ptaków”.
Szko∏a Podstawowa w OÊcis∏owie po raz drugi przystàpi∏a do tej akcji. W tym roku ch´ç

dokarmiania ptaków w okresie zimy zadeklarowa∏y dzieci z oddzia∏u przedszkolnego – 20
osób, uczniowie klasy I – 14 osób oraz dzieci przebywajàce w Êwietlicy. Ca∏oÊcià opieko-
wa∏y si´ nauczycielki Iwona Bierzuƒska, Maria Bierzuƒska i Urszula Jaworska.

Celem konkursu jest: systematyczne dokarmianie ptaków w okresie zimy, kszta∏towa-
nie u uczniów potrzeby opieki nad zwierz´tami, emocjonalne powiàzanie dzieci i m∏odzie-
˝y z lokalnym Êrodowiskiem przyrodniczym, wdra˝anie do systematycznoÊci w dzia∏aniu,
poznanie ró˝norodnych gatunków zasiedlajàcych najbli˝szà okolic´.

Akcja – konkurs „Zostaƒ przyjacielem ptaków” trwa od 1 grudnia 2009 r. do 30 marca
2010 r. Dzieci i uczniowie naszej szko∏y zacz´li si´ do niej przygotowywaç ju˝ wczesnà je-
sienià. To w∏aÊnie wtedy obserwowaliÊmy zmiany zachodzàce w przyrodzie, m.in. odloty
i przyloty ptaków. W trakcie trwania akcji dzieci uczà si´ wierszy, piosenek i rymowanek,
s∏uchajà opowiadaƒ oraz wyszukujà informacji o ptakach we wszystkich mo˝liwych êró-
d∏ach. Korzystajà z atlasów, przewodników, internetu i ksià˝ek o tematyce przyrodniczej.
Oprócz tego wykonujà pi´kne prace plastyczne, karmniki oraz gromadzà pokarm. W tak

s z l a c h e t n y m
przedsi´wzi´ciu
uczniów wspiera-
jà rodzice, a tak-
˝e pracownicy
szko∏y.

W szkole w Woli M∏ockiej przez ca∏à zim´ ptaki dokarmia∏o ok. 40
uczniów. Obie szko∏y w tym pi´knym konkursie, majàcym ogromne
znaczenie dydaktyczne, startujà ju˝ kolejny rok. 

Uczniowie z Woli M∏ockiej podczas monta˝u karmników

Dzieci z Woli M∏ockiej sypià pokarm do karmników


