
Przewodnik po 
gminie Czerwonka

Zapraszam do wspólnej wędrówki po 
naszej malowniczej okolicy!



Sięgnijmy 
trochę historii

Początki osadnictwa na terenie gminy sięgają epoki kamienia. 
Nie było to jednak mocno zakorzenione osadnictwo. Na 
omawianym obszarze występują jedynie cztery stanowiska 
datowane materiałem zabytkowym na tę epokę. Jedno w 
Tłuszczu, nr 5 ogólnie przyporządkowane epoce kamienia, drugie 
w Adamowie, nr 32 odnoszące się do rolniczej, neolitycznej 
kultury pucharów lejkowych z około 3,5 tyś. lat p.n.e. i kolejne, 
ostatnie już, datowane na przełom epoki kamienia i epoki brązu 
w około 1700 r. p.n.e. w Janopolu, nr 22 i Adamowie, nr 32.



Czy wiedzieliście o tym?

Wiek XIV-XV to na terenie Mazowsza wielka fala migracji i 
osadnictwa szlacheckiego. Skupiło się to przede wszystkim w 
rejonie Czerwonki i do tych czasów należy odnieść powstanie 
wsi m.in.: Jankowo, Krzyżewo, Dąbrówka, Cieciórki. Wiadomo, 
że przed 1361 r. teren dzisiejszej gminy wchodził w skład 
kasztelani zakroczymskiej. Pierwszą świątynią na terenie 
obecnej gminy była drewniana kaplica wystawiana w 
początkach XVI w. w miejscu zwanym Święta Trójca na 
prawym brzegu Różanicy. Po wojnie została odbudowana i jest 
filialnym kościołem parafii w Różanie. Po trzecim rozbiorze 
Polski teren gminy Czerwonka wraz z całą ziemią makowsko-
różańską został wcielony do Prus Nowowschodnich, od 1779 
roku do Kamery Płockiej.



Gmina 
Czerwonka

Gmina Czerwonka jest gminą wiejską 
położoną w środkowo-północnej części 
województwa mazowieckiego, w 
środkowej części powiatu makowskiego. 
Według fizyczno-geograficznego podziału 
Polski leży ona na Nizinie Północno-
Mazowieckiej, pomiędzy doliną Orzyca i 
Narwi, na Wysoczyźnie Ciechanowskiej. 
Zajmuje obszar około 110 km2. Sąsiaduje 
z 6 gminami wiejskimi: od południa z 
gminami Szelków i Rzewnie, od zachodu z 
miastem Maków Mazowiecki i gminą 
Karniewo, od północy z gminą Płoniawy-
Bramura i Sypniewo i od wschodu z gminą 
Młynarze i miasto-gminą Różan.



Trochę ciekawostek…
Rolniczy charakter gminy sprawia, że 
staje się ona coraz atrakcyjniejszym 
miejscem do wypoczynku i stałego 
osiedlania się dla zmęczonych trudami 
codziennego życia w wielkich 
aglomeracjach. Doskonałe możliwości i 
niewielkie odległości od dużych miast 
(45 km od Ostrołęki, 40 km od 
Ciechanowa, 35 km od Przasnysza i 100 
km od Warszawy), a także bardzo 
dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych, 
w większości o nawierzchni bitumicznej 
jest kolejnym atutem naszej gminy. 
Cisza, czyste środowisko, ale także 
dobra infrastruktura techniczna 
sprawia, że gmina Czerwonka stała się 
atrakcyjnym i bardzo pożądanym 
miejscem dla osiedlania się.



Poznajmy smutną historię 
tego miejsca…
Na terenie lasów Nadleśnictwa Pułtusk w miejscowości 
Sewerynowo znajduje się mogiła Polaków i Żydów 
pomordowanych w czasie II wojny światowej. Pod koniec 
1939 r. wydano zarządzenie nakazujące rejestrację osób 
ciężko chorych, kalek i starców z powiatu makowskiego i 
okolic w celu przeprowadzenia niezbędnych bezpłatnych 
leczeń. Dlatego też w pierwszych dniach lutego 1940 roku w 
Makowie Maz. uruchomiono "szpital" do którego zaczynano 
zwozić zarejestrowanych wcześniej chorych. Po krótkim 
okresie pobytu w "szpitalu", 12 lutego 1940 r. "pacjentów" 
załadowano na samochody i wywieziono na "Wąski Las". 
Tam czekał już na nich wykop , długi na 30 i szeroki na 2 
metry. Chorzy i starcy zostali ustawieni nad nim i 
rozstrzelani. W ten sposób zamordowano ponad 500 
chorych i starców. Egzekucje wykonało Gestapo i SS. 



Zapraszam do Gospodarstwa 
Agroturystycznego…

Gospodarstwo agroturystyczne 
Relaks zlokalizowane jest na północ 
od Warszawy, przy trasie nr 60 
(Różan-Maków Mazowiecki). Oprócz 
miejsc noclegowych obiekt oferuje 
możliwość wykupienia 
całodziennego wyżywienia. 
Rozbudowana baza rekreacyjna 
pozwala na korzystanie z krytego 
basenu, jazdy konnej pod okiem 
wykwalifikowanego instruktora, jak 
również przejażdżkę bryczką po 
okolicznych lasach obfitujących w 
jagody i grzyby. 



Turystom 
mogę polecić 
Leśną Zagrodę

Leśna Zagroda to strzał w dziesiątkę. Powitają Nas 
przesympatyczni gospodarze. Polecam wszystkim którzy 
lubią spędzać czas na świeżym powietrzu w towarzystwie 
zwierząt. Nie ma nudy. Wystarczy zabrać ze sobą dobry 
humor. Bardzo przyjazne miejsce. Mnóstwo atrakcji dla 
dzieciaków, kiełbaska z ogniska, grill umilą wszystkim 
czas. Super miejsce żeby zorganizować np. urodzinki dla 
swoich pociech lub imprezkę dla starszej młodzieży. Do 
takich miejsc chce się wracać…



Warto odpocząć na Górze Krzyżewskiej.

Góra Krzyżewska jest to najwyższe wzniesienie na północnym 
Mazowszu, ukształtowane przez cofający się lodowiec. Leży jak 
gdyby w centrum, wokół którego niegdyś nasi przodkowie lokowali 
swoje siedziby. Jest to jedyny punkt widokowy, z którego można 
obserwować okolicę w promieniu 40 kilometrów. Na szczycie 
wzniesienia powstała kapliczka myśliwska, zburzona w 1944r. przez 
Niemców. Odbudowany w czasach komunistycznych kościół jest 
czynnym miejscem kultu religijnego, do którego uczęszczają nie 
tylko mieszkańcy pobliskich miejscowości, lecz także niedzielni 
turyści. 



Największym zabytkiem 
gminy Czerwonka jest 
Kościół pw. Św. Marii 
Magdaleny

Obecny kościół neogotycki, murowany 
pod wezwaniem Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy został 
wybudowany w latach 1901-5(6) 
staraniem ks. P. Włostowskiego. Uległ 
on wielkim zniszczeniom w wyniku 
działań wojennych w 1944 r., a po 
wojnie został odbudowany. Kościół w 
Czerwonce wg relacji z „Przeglądu 
Katolickiego” w 1894 roku był 
drewniany, bardzo wąski, a długi, 
kryty blacha żelazną. Prostej wiejskiej 
roboty, bez żadnego stylu, z małą 
sygnaturką, o zwykłych domowych 
oknach. Za ołtarzem wielkim ma 
zakrystię, a wewnątrz o jednej nawie, 
ma 3 ołtarze. 



Uroczystość z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości

11 listopada w Kościele pw. Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy w Czerwonce odbył się 
wyjątkowy koncert z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości połączony z uroczystą 
Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. 
Organizatorami tego wydarzenia była 
Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w 
Czerwonce, Gmina Czerwonka oraz Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego.



Piękna inicjatywa Naszej 
Gminy
O godzinie 16.00 ksiądz Proboszcz Parafii dr hab. 
Jarosław Sokołowski odprawił Mszę Świętą w intencji 
naszej Ojczyzny oraz tych, którzy oddali życie za jej 
wolność i niepodległość. Uroczystą oprawę nabożeństwa 
zapewniły poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej w 
Czerwonce oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. O godzinie 
17.00 rozpoczął się koncert patriotyczny „Samorządowcy 
Niepodległej – w 80. rocznicę wybuchu II Wojny 
Światowej”. Został on poprowadzony przez 
konferansjera Ryszarda Nowaczewskiego. W  koncercie 
wystąpili artyści Teatru Wielkiego Opery Narodowej, 
Polskiej Opery Królewskiej, Filharmonii Narodowej i scen 
warszawskich.



Bieg Zielonym Szlakiem 
Niziny Mazowieckiej

Trochę dla zdrowia…

19 maja w Czerwonce Włościańskiej odbył się Bieg 
Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej. 5 
kilometrowa, szybka trasa sprzyjała dobrym 
rezultatom. Do Czerwonki przyjechali zawodnicy z 
różnych części województwa mazowieckiego. O 
godzinie 12:30 zawody rozpoczęły dzieci startujące 
na dystansach 100 m, 300 m i 400 m. Bieg został 
dofinansowany przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego w kwocie 9000,00 zł w obszarze 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

                                                       BRAWO!!!



Bieg 
Siedmiu Róż

IV edycja Biegu Siedmiu Róż ściągnęła do 
Czerwonki 60. zawodników, którzy przyjechali 
m.in. z Białegostoku, Gdańska, Suwałk, 
Warszawy, Szczytna  czy Krynicy-Zdrój. 
Przybyli także biegacze z lokalnych 
miejscowości: Makowa Mazowieckiego, 
Ciechanowa, Pułtuska, Ostrołęki czy 
Przasnysza. Niedzielny poranek przywitał 
uczestników słoneczną pogodą, która była 
sprzymierzeńcem w poprawianiu rekordów 
życiowych. Od godziny 8:00 w budynku 
Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w 
Czerwonce, gdzie mieściło się biuro zawodów 
trwała rejestracja uczestników biegu. 
Otrzymywali oni pakiety startowe, w których 
znajdowały się m.in. czapki. O godzinie 10.30 
rozpoczęła się odprawa techniczna. Chwilę 
później odbył się start honorowy pamięci 
Romana Płodziszewskiego. 



Świeże powietrze zapewnią 
nam liczne lasy…

Turystyka i wypoczynek - bardzo ważną 
funkcję na obszarze gminy spełniają lasy 
stanowiące 42% powierzchni, obfitujące w 
jagody, jeżyny i grzyby. Są doskonałym 
miejscem wypoczynku. Gmina ze względu na 
urozmaiconą rzeźbę terenu i duże kompleksy 
leśne posiada potencjalne możliwości rozwoju 
rekreacji typu pensjonatowego. Na terenie 
gminy brak jest zakładów przemysłowych, 
które wpływałyby negatywnie na środowisko.



Różanica…

Odpocząć po znojach 
codziennego dnia możemy 
nad rzeką Różanicą. Ta 
chwila oddechu może stać 
się okazją do zrobienia  
pikniku, aerobiku, a także 
napawania się świeżym 
powietrzem.



Dla najmłodszych…

Najmłodszym możemy 
zaproponować plac zabaw 
w Dąbrówce, Lipnikach i 
Czerwonce. Świetnie 
sprawdzą się dla turystów 
altany, które również 
znajdują się w tych 
miejscowościach…
                          Zapraszamy!



Jest wiele ciekawych 
miejsc…

Dziś pokusiłem się o własną 
fotografię kilku miejsc, które nie 
umknęły Mojej uwadze podczas 
wyprawy rowerowej do nieopodal 
położonego koło gminy Czerwonka-
Makowa Mazowieckiego…Pogoda 
dopisała, słońce towarzyszyło Mi 
przez ten cały czas…Każdemu kto 
decyduje się odwiedzić naszą gminę-
polecam gorąco. Myślę, że każdy 
znajdzie coś interesującego dla 
siebie…jedno jest pewne, na pewno 
uda się każdemu odpocząć na 
leśnych polanach.



To bardzo 
zwróciło Moją 
uwagę 

Mam nadzieję, 
że Was również 
zainteresuje…



Razem dbajmy o 
naszą małą 
Ojczyznę!
W trosce o środowisko wprowadzono 
ideę ekologicznego gospodarowania 
odpadami. Pamiętajmy, że od Nas 
zależy ile drzew ocalimy, ile energii 
zaoszczędzimy, ile wartościowego 
nawozu uzyskamy dla życia 
organicznego. Dlatego:

 Szanujmy naturę

 Oszczędzajmy wodę

 Kupujmy odpowiedzialnie

 Wybierzmy transport przyjazny 
środowisku

 Szanujmy rośliny i troszczmy się o 
zwierzęta



Bądź przyjacielem 
przyrody!

Nikt z nas nie lubi mieszkać i żyć w miejscach, 
gdzie jest brudno. Zamiłowanie do miejsc w 
których panuje ład i porządek leży w naturze 
człowieka. Nikt z nas nie chciałby zamieszkać 
w śmietniku. Środowisko naturalne, w którym 
żyjemy można porównać do wielkiego 
wspólnego domu. Każdy z nas powinien o 
niego dbać i nie dopuścić do zakłócenia 
naturalnego ładu w nim panującego. 
Naturalna równowaga w przyrodzie 
kształtowała się na przestrzeni milionów lat, 
po to by w końcu stworzyć dla nas i innych 
gatunków optymalne warunki do życia.



Nawet najdalsza 
podróż zaczyna się 

od pierwszego 
kroku….



Dziękuję za wspólną podróż…
Wykonał: Dawid Woźniak
Źródło: Wikipedia
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