
Już od 100 lat działają
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek...”

Ku końcowi zmierzają działania realizujące fundusz sołecki 
w gminie Radzanowo za 2016 rok. Tymczasem miesiąc wrzesień 
był okresem organizacji kolejnych zebrań wiejskich, na których 
mieszkańcy wszystkich sołectw decydowali o kierunkach 
rozdysponowania środków na rok 2017. Większość z nich 
opowiedziała się za modernizacją dróg gminnych, remontami 
świetlic wiejskich, budową chodników, montażem lamp 
oświetleniowych, czy zagospodarowaniem przestrzeni 
publicznej.
Fundusz sołecki to bardzo ważne narzędzie samorządności, 
gdyż umożliwia mieszkańcom podejmowanie decyzji 
o wydatkowaniu �nansów publicznych na najważniejsze 
potrzeby lokalnych społeczności. Kwota, jaką dysponuje 
sołectwo uzależniona jest bezpośrednio od liczby jego 
mieszkańców. Cieszy więc fakt, że pula środków funduszu 
sołeckiego w gminie Radzanowo wzrosła z 340 tys. zł  w 2016r. 
do 380 tys. zł w 2017r. 
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Jubileusz stulecia OSP w Woźnikach obchodzony w sobotę 10. 
września był wspaniałą, doniosłą uroczystością. Wszak nie co 
dzień zdarza się, by tradycje ochotniczej służby strażackiej były 
tak pieczołowicie przekazywane z pokolenia na pokolenie, jak 
od wieku dzieje się to właśnie w Woźnikach. 
Uroczystość 100-lecia rozpoczęła się zbiórką strażaków na placu 
przy miejscowym kościele pw. św. Michała Archanioła. Korowód 
pocztów sztandarowych i pododdziałów zaproszonych jednostek 
OSP poprowadził dowódca uroczystości – dh Rafał Pawlak, 
Naczelnik OSP Woźniki. Przemarszowi towarzyszyła Gmina 
Orkiestra Dęta ze Staroźreb pod batutą kapelmistrza Huberta 
Chiczewskiego. W intencji strażaków, ich rodzin i druhów, którzy 
odeszli na wieczną służbę polową, mszę świętą odprawił 
ks. kanonik Roman Bagiński - kapelan powiatowy OSP. Uroczystą 
homilię wygłosił ks. kanonik Andrzej Zakrzewski - kapelan 
diecezjalny OSP, natomiast ks. Franciszek Stepnowski - kapelan 
gminny strażaków dokonał poświęcenia �gury św. Floriana – 
patrona strażaków, ufundowanej przez Jubilatów jako wotum 
wdzięczności za 100 lat istnienia jednostki. O doniosły przebieg 
nabożeństwa dbał także proboszcz para�i Woźniki ks. Krzysztof 
Jędrzejewski. 
Prezentując rys historyczny funkcjonowania swojej jednostki 
Prezes OSP dh Hubert Pietrasiak przypominał sylwetki druhów-
założycieli, którzy w dniach 8-9 września 1916 r. uczestniczyli 
w I Ogólnokrajowym Zjeździe Straży Ogniowych Królestwa 
Polskiego w Warszawie. To podczas tego zjazdu powstał Związek 
Floriański - pierwsza organizacja zrzeszająca straże z byłego 
już wtedy zaboru rosyjskiego. We wspomnieniach przywołano 
także najbardziej wpływowych członków OSP Woźniki oraz wiele 
istotnych wydarzeń, które na przestrzeni wieku ukształtowały 
miejscową brać strażacką. 
Obchody jubileuszu OSP Woźniki zgromadziły wielu ważnych 
gości, władze samorządowe i parlamentarne, przedstawicieli 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, lokalnych przedsiębiorców, 
rodzin strażaków, mieszkańców Woźnik i  okolicznych 
miejscowości. Kulminacyjnym momentem uroczystości była 
dekoracja sztandaru „Złotym Znakiem Związku”. Dokonał jej 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Hilary 
Januszczyk w asyście Prezesa OSP dh Huberta Pietrasiaka. 
Ogromne wzruszenie towarzyszyło wręczeniu Medalu 
Honorowego im. Bolesława Chomicza, który przyznawany jest za 
z a s ł u g i  d l a  r o z w o j u 
i umacniania Związku OSP RP. Odznaczenie to otrzymał wieloletni 
Prezes jednostki dh Ryszard Kryjak. Złotymi Medalami „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” uhonorowani zostali: dh Andrzej Żabolicki, 
dh Tadeusz Żabolicki i dh Marek Kobielski, zaś Srebrny Medal
 „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: dh Włodzimierz Lewicki, 
dh Roman Benirowski i Grzegorz Lewicki. Obchody 100-lecia były 
także okazją do przyznania odznaki „Wzorowy Strażak” (dh Hubert 

Pietrasiak, dh Marcin Machała, dh Michał Kobielski, dh Marcin 
Woźniak, dh Michał Ners, dh Robert Kobielski, dh Krzysztof Woja 
i dh Rafał Pawlak) i Odznaki „Za wysługę lat” (41 druhów 
z dorobkiem od 5 do 45 lat służby w OSP Woźniki). Szczególne 
wyróżnienie tj. okolicznościową statuetkę w formie strażackiego 
hełmu otrzymał dh Józef Gościcki, pełniący służbę w woźnickiej 
straży od 45 lat.  Również druhom służącym w OSP Woźniki ponad 
20 lat wręczono pamiątkowe dyplomy (dh Jacek Widzyński, 
dh Piotr Machała, dh Zbigniew Kryjak, dh Krzysztof Chyczewski, 
dh Andrzej Gapiński, dh Krzysztof Woźnica, dh Robert Majchrzak, 
dh Jerzy Krusiewicz, dh Robert Charubin). Odznaczeniem 
pamiątkowym „Znaczek OSP” wyróżniono 26. druhen i druhów, 
a wszyscy członkowie jednostki otrzymali okolicznościową 
odznakę „100lecie OSP Woźniki”. Pamiątkowe medale i dyplomy 
z rąk Prezesa przyjęło również 21. byłych członków, którzy swoją 
działalnością zapisali się na kartach historii OSP Woźniki.  
Ważnym momentem części o�cjalnej było wręczenie Medalu 
Pamiątkowego „Pro Masovia” - okolicznościowego odznaczenia 
przyznawanego osobom i instytucjom, które realizacją swoich 
zadań wybitnie przyczyniają się do gospodarczego, kulturalnego 
lub społecznego rozwoju Mazowsza. W imieniu Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika ceremonię 
przekazania medalu oraz dyplomów dla siedmiu szczególnie 
wyróżniających się druhów jednostki dokonali Poseł na Sejm RP 
Piotr Zgorzelski i Dyrektor Delegatury UM w Płocku Tomasz 
Kominek. Ten pierwszy, składając Jubilatom gratulacje z okazji 
imponującej rocznicy istnienia, przekazał również komplet 
galowego umundurowania. 
Wójt Gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz, współ-
organizator obchodów 100-lecia, przyznał, że druhny i druhowie 
OSP Woźniki to bardzo dobrze zorganizowani i pracowici ludzie, 
których łączy wspólna pasja. Znani są ze swej odwagi, honoru 
i niezwykłej dbałości o sprawne funkcjonowanie jednostki. 
Stuletnia historia istnienia tej jednostki to zdaniem Wójta 
pielęgnowanie tradycji i dbałość druhów o przekazywanie 
wzorców strażackich z pokolenia na pokolenie. Sylwester 
Ziemkiewicz w asyście Przewodniczącej Rady Gminy Radzanowo 
Jolanty Sochackiej przekazał na ręce Prezesa OSP okolicz-
nościową tablicę z wizerunkiem św. Floriana. Do gratulacji 
przekazanych Druhom-Jubilatom przez Przewodniczącą Jolantę 
Sochacką przyłączyli się także Radni Gminy Radzanowo, którzy 
z okazji stulecia ufundowali dla jednostki upominek. Słowa 
uznania Strażakom i Ich rodzinom przekazali także Starosta Płocki 
Mariusz Bieniek i Członek Zarządu Powiatu Płockiego Paweł 
Jakubowski, którzy obdarowali jednostkę kompletem hełmów 
dla pocztu �agowego. 
Wszyscy zaproszeni goście, współorganizatorzy, a także prywatni 
i instytucjonalni sponsorzy obchodów zostali poproszeni przez 
gospodarzy uroczystości o wbicie srebrnych gwoździ w specjal-
nie przygotowaną tablicę pamiątkową, a także o dokonywanie 
wpisów w wyłożonej księdze. ciąg dalszy str. 3

mina

Drodzy Czytelnicy,
tym razem oddajemy w Wasze ręce 
kwartalnik gminy Radzanowo w nowej, 
całkowicie przebudowanej odsłonie. 
Mamy nadzieję, że zaproponowana 
przez nas formuła spotka się z  zaintere-
sowaniem i zyska wielu zwolenników. 
Wszelkie uwagi, spostrzeżenia, oceny 
i dobre rady prosimy przesyłać na adres: 
gci@radzanowo.pl lub Gminne Centrum 
I n f o r m a c j i  u l .  S z ko l n a  3 ,  0 9 - 4 5 1 
Radzanowo. Zachęcamy także, by akty-
wnie Państwo uczestniczyli w tworzeniu 
naszego kwartalnika, np. poprzez prze-
syłanie ciekawych informacji wspo-
mneń, ciekawych historii i innych wiado-
mości o mieszkańcach i gminie.    

                                                 Zespół Redakcyjny
 



Rozpoczął się nowy rok szkolny, a z nim nowe nadzieje 
i nowe wyzwania.
Na terenie Gminy Radzanowo funkcjonują : 
• Zespół  Szkół w Radzanowie, w skład którego wchodzi 
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Radzanowie 
(223 uczniów) i Publiczne Gimnazjum w Radzanowie 
(165 uczniów),
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie, w skład którego 
wchodzi Szkoła Podstawowa im. Cz. Hińca w Rogozinie 
(131 uczniów) oraz Przedszkole Samorządowe w Rogozinie 
(47 dzieci), utworzony od 01.09.2016 r.,
• Szkoła Podstawowa w Ciółkówku (61 uczniów kals I-VI 
i 14 dzieci w oddziale przedszkolnym),
• Samorządowe Przedszkole w Radzanowie (113 dzieci).
Wszystkie jednostki dokonały w okresie wakacji nie-
zbędnych remontów i są przygotowane do realizacji swoich 
zadań. W roku szkolnym 2016/2017 szkoły i przedszkola, dla 
których Gmina Radzanowo jest organem prowadzącym, 
przyjmą w sumie 736 dzieci. 
Dla wszystkich swoich uczniów szkoły przygotowały 
ciekawą ofertę edukacyjną. Oprócz zajęć obowiązkowych 
wynikających z potrzeby realizacji podstawy programowej 
w szkołach odbywają się zajęcia realizowane w ramach 
pomocy pedagogiczno psychologicznej (np. zajęcia logo-
pedyczne, rewalidacyjne, terapeutyczne, korekcyjne),  
zajęcia wspomagające dla dzieci mających  trudności 
w nauce (np. zajęcia wyrównawcze) oraz zajęcia rozwijające 
zainteresowania (np. koła taneczne, teatralne, językowe, 
plastyczne,  chór szkolny). 
W Publicznym Gimnazjum w Radzanowie z powodzeniem 
funkcjonuje już 3 rok klasa sportowa, której uczniowie  mają 
na swoim koncie duże osiągnięcia.
W Szkole Podstawowej im. Cz. Hińca w Rogozinie czynnie 
działa Zespół Tańca Ludowego „Małe Rogozino”, który 
tworzą uczniowie tej szkoły.
Przedszkolaków z gminnych przedszkoli objęto m.in. 
pomocą logopedyczną i terapeutyczną.
W szkołach funkcjonują świetlice szkolne czynne od 6.30 - 
7.00 rano do 16.00 - 16.30 po południu, które prowadzą 
zajęcia opiekuńczo wychowawcze.

Dowożenie uczniów odbywa się w różnych formach i zależy 
od tego gdzie dzieci uczęszczają do szkoły spełniając 
obowiązek szkolny lub obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego. Najwięcej dzieci korzysta z autobusu 
szkolnego dowożącego uczniów do Zespołu Szkół 
w Radzanowie gdyż z tej formy korzysta 191 uczniów  
oraz 24 uczniów Szkoły Podstawowej w Ciółkówku. 
Do Rogozina autobus szkolny dowozi 27 uczniów.  Zwrot 
kosztów dowożenia dotyczy rodziców dzieci zamieszkałych 
w miejscowościach, do których nie dojeżdża autobus 
szkolny lub uczęszczających do szkół specjalnych w Płocku, 
a dowożenie zapewniają rodzice własnym środkiem 
transportu na podstawie zawartej umowy. Ta forma 
dowożenia obejmuje ok 50 uczniów. Dzieci niepełno-
sprawne dowożone są również  tzw.” busem” do szkół 
specjalnych w Płocku. Miejsc w busie jest 8 i wszystkie 
są zajęte.
Do 15.09.2016 r. zbierane były wnioski o stypendium 
szkolne. Dla uczniów (mieszkańców Gminy Radzanowo), 
którzy chodzą do szkół z terenu Gminy wnioski zbierają 
szkoły, a dla uczniów (mieszkańców gminy Radzanowo), 
którzy uczęszczają do szkół poza Gminą Radzanowo wnioski 
składa się w GZEAS w pokoju nr 38 w budynku Urzędu 
Gminy w Radzanowie. Kryterium dochodowe na członka 
rodziny wynosi 514,00 zł. W ramach stypendium rodzic 
może zakupić szeroko pojęte pomoce edukacyjne, nau-
kowe, dydaktyczne np.:  książki,  słowniki, materiały 
biurowe, sprzęt edukacyjny itp. Kwota stypendium na razie 
nie jest znana ze względu na to, że nie znana jest na dzień 
dzisiejszy kwota dotacji, jaką otrzyma Gmina na ten cel. 
W poprzednim roku szkolnym kwota stypendium wynosiła 
106,00 i 159,00 zł miesięcznie (przyznana kwota max 
na 6 m-cy). Dodatkowo w wyniku zdarzenia losowego 
np. śmierci lub choroby w rodzinie rodzic/uczeń może wnio-
skować o zasiłek szkolny.

Iwona Sztal 
Kierownik GZEAS

Oświata w gminie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie Dział 
Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 
informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 
2016/2017 przyjmowane są od 1 sierpnia 2016r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie 
z funduszu złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów 
do dnia 31 sierpnia 2016r, ustalenie prawa do świadczenia 
oraz jego wypłata nastąpi za miesiąc październik do dnia 
31 października 2016r. W przypadku złożenia wniosku 
w okresie od 01 września 2016r do 31 października 2016r 
wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2016r.
Do uzyskania prawa do świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego dochód na osobę w rodzinie nie może przekro-
czyć kwoty 725,00zł. Wnioskodawca zobowiązany jest 
dostarczyć: 
1) zaświadczenie od Komornika Sądowego o bezskutecznej 
egzekucji za ostatnie dwa miesiące przed dniem złożenia 
wniosku, 
2) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji 
o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych 
z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo 
o nie podjęciu tych czynności, w szczególności w związku 
z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub z brakiem 
możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca 
zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. 
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych 
na nowy okres zasiłkowy 2016/2017  przyjmowane są od 
1 września 2016r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z kompletem 
dokumentów do dnia 30 września 2016r, ustalenie prawa 
do świadczeń oraz ich wypłata za miesiąc listopad nastąpi 
do dnia 30 listopada 2016r.
W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 
1 października 2016r do dnia 30 listopada 2016r, wypłata 
świadczeń nastąpi do dnia 31  grudnia 2016r.
Do uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych dochód 
na osobę w rodzinie wynosi 674,00zł, w przypadku, gdy 
w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, dochód na osobę 
w rodzinie wynosi 764,00zł.
Informujemy, iż od 1 stycznia 2016r zaświadczenia 
o dochodach podlegających opodatkowaniu z Urzędu 
Skarbowego oraz zaświadczenia o wysokości składek 

zdrowotnych z ZUS, Ośrodek pozyskuje we własnym zakresie 
za pomocą platformy internetowej EMPATIA.
Pozostałe dokumenty dotyczące wielkości gospodarstwa 
rolnego, dochodów uz yskiwanych z prowadzenia 
pozarolniczej działalności gospodarczej (ryczałt, karta 
podatkowa) oraz uzyskanie, bądź utrata dochodu z roku 
2015, wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku.
Wymagane dokumenty:
- zaświadczenie z Urzędu gminy lub nakaz podatkowy 
za 2015r o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego 
w 2015r;
- oświadczenie o dochodzie netto uzyskanym w roku 2015 
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej;
- świadectwo pracy i PIT 11 za 2015r w przypadku utraty 
dochodu;
- zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie uzyskanym 
za miesiąc następny po podjęciu zatrudnienia (netto).
W okresie zasiłkowym 2016/2017 należy wykazać dochody 
za rok 2015 uwzględniając zmiany wysokości dochodów 
członków rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Radzanowie

Nowy okres zasiłkowy 2016/2017 

W związku z licznymi sygnałami Posterunku Policji w Radzanowie 
oraz Komendy Miejskiej Policji w Płocku apelujemy o zachowywanie 
szczególnej ostrożności  podczas k ierowania pojazdami oraz 
o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
Na terenie Gminy dochodzi do bardzo wielu zdarzeń drogowych 
w rejonie Nowego Boryszewa, ważnego węzła komunikacyjnego naszej 
gminy. Dlatego też apelujemy o świadome, kulturalne, zgodne 
z zasadami poruszanie się po drogach, z uwzględnieniem każdego, kto 
z nich korzysta. Dbajmy w szczególności o dostosowanie prędkości jazdy 
do warunków drogowych, należytą obserwację przedpola jazdy w trakcie 
zbliżania się do skrzyżowań i przejść dla pieszych. Bezpieczeństwo 
na drogach zależy od każdego uczestnika ruchu drogowego. Powinniśmy 
mieć świadomość, że będąc uczestnikami ruchu drogowego jesteśmy 
odpowiedzialni nie tylko za własne bezpieczeństwo, ale też za zdrowie 
i życie innych osób poruszających się po drogach. Stosowanie się do takich 
zasad pozwoli uniknąć nieszczęśliwych zdarzeń na drodze. 

Apel o ostrożną jazdę

STRONA 2

Nowy asfalt w Juryszewie

Od września mieszkańcy Juryszewa mogą już 
korzystać z nowej nawierzchni asfaltowej. 
Droga jest łącznikiem  pomiędzy drogą powia-
tową Rogozino-Radzanowo a drogą woje-
wódzką 567. 
Remont obejmował poszerzenie pasa drogi, 
podbudowę, utwardzenie, wykonanie nawie-
rzchni asfaltowej oraz poboczy. Długość 
remontowanego odcinka to 1300 m. 
Zadanie zostało zrealizowane dzięki pozy-
skanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
ze środków związanych z wyłączeniem 
z produkcji gruntów rolnych. Łączy koszt 
inwestycji opiewał na kwotę około 200 tyś. zł.

W 2017 roku może ruszyć budowa sieci gazowej
Ostatnia wizyta Wójta Gminy Sylwestra Ziemkiewicza w siedzibie Oddziału Polskiej 
Spółki Gazowej w Ciechanowie przyniosła dobre wieści dla mieszkańców miejsco-
wości: Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Rogozino i Stróżewko.
Prace projektowe zlecone przez spółkę realizowane są zgodnie z harmonogramem. 
Gazownicy złożyli już w Starostwie Powiatowym w Płocku wniosek o pozwolenie 
na budowę I etapu inwestycji. Do końca bieżącego roku planują złożyć wniosek 
także na II etap.
Zgodnie z zapewnieniami otrzymanymi od przedstawicieli spółki już w roku 2017 
planowany jest start budowy długo oczekiwanej przez wszystkich sieci gazowej. 
W okresie zimowym planowane są spotkania przedstawicieli Spółki z mieszkańcami 
zdecydowanymi na podpisanie umowy przyłączeniowej. Będą one organizowane 
w porozumieniu z Wójtem Gminy. Budowa sieci gazowej przyczyni się do poprawy 
atrakcyjności Gminy Radzanowo jako dobrego miejsca do życia i pracy.
 

Marcin Kuczkowski
Sekretarz Gminy Radzanowo



W sali główniej urządzono Izbę Pamięci, w której zwiedzający 
mogli  zobacz yć histor yczne dokumenty,  odznaczenia, 
umundurowania, fotorelacje z istotnych wydarzeń z udziałem 
woźnickich druhów ochotników: zawody sportowo-pożarnicze, 
uroczystości kościelne i gminne, śluby strażaków, czy prace 
porządkowo-remontowe.
Część artystyczną obchodów 100-lecia OSP Woźniki otworzył 
energetyczny występ Formacji Quest z Płocka. Specjalny program 
o tematyce strażackiej przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Ciółkówku przygotowani przez nauczycielki Olgę Sawicką 
i Iwonę Zalewską. Nie zabrakło także podopiecznych Centrum 
Kultury i Sportu w Radzanowie, tj.: grup tanecznych Little Sparks 
i Butter�ies (przyg. Joanna Rączkiewicz-Bezdziek), solistek Natalii 
Kobielskiej i Kingi Siedlich (przyg. Romuald Podress), grającego na 
żywo zespołu ADHD z Rogozina (przyg. Norbert Pałysa) 
i senioralnego Chóru „Złota Jesień” (dyrygent Robert Majewski, 
akompaniament Tomasz Sarniak). Gościnnie wystąpił także Zespół 
Tańca Ludowego MASOVIA Politechniki Warszawskiej Filia 
w Płocku pod kierunkiem Małgorzaty Grabowskiej-Panek, która 
poprowadziła także występ dziecięcego zespołu tanecznego „Małe 
Rogozino” działającego w SP im. Cz. Hińca w Rogozinie. Na żywo 
zagrali także: Jan Zbigniew Żaglewski (akordeon) i Zbigniew 
Zaborowski (saksofon tenorowy), czyli popularny zespół „Żagle” 
oraz rockowy zespół VATAHA z perkusistą Michałem Nersem 
z Woźnik. Zabawę taneczną do późnych godzin nocnych 
poprowadził DJ Bogdan Pielaszewski.
Strażacy OSP Woźniki przygotowali dla publiczności poczęstunek 
tradycyjną grochówką, samodzielnie wykonanym smalcem 

oraz lodami i pączkami przekazanymi przez sponsorów. Wśród 
atrakcji towarzyszących znalazły się m.in.: stoisko rękodzieł 
Stowarzyszenia Anielski Kredens z Rogozina i stanowisko pomocy 
przedmedycznej prowadzone przez ratowników SP ZOZ 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia i Transportu Sanitarnego w Płocku.
Obchody 100-lecia OSP w Woźnikach zorganizowane były z dużą 
starannością i zaangażowaniem druhen i druhów woźnickiej 
jednostki z Prezesem Hubertem Pietrasiakiem i Naczelnikiem 
Rafałem Pawlakiem na czele. Współorganizatorem uroczystość był 
Wójt Gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz.  W przygotowaniu 
wydarzenia uczestniczyli pracownicy Zakładu Gospodarczego 
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie oraz Centrum Kultury i Sportu 
w Radzanowie.

Już od 100 lat działają „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek...”
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dokończenie ze str. 3

Jubileusz 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozinie
W dniu 24 września 2016 r. w Rogozinie odbyła się uroczystość 
z okazji obchodów jubileuszu 50-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rogozinie, połączona z wręczeniem sztandaru 
oraz odznaczeniem jednostki  Srebrnym Medalem „Za zasługi 
dla pożarnictwa ”
W słoneczne sobotnie południe na plac o�cjalnej uroczystości 
przybyli znamienici goście z Ekscelencją ks. Biskupem Romanem 
Marcinkowskim oraz Zastępcą Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej generałem Gustawem Mikołaj-
czykiem na czele, a także inni dostojni goście: fundatorzy 
sztandaru, posłanka Elżbieta Gapińska, przedstawiciel wojewody 
Marlena Mazurska, przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech 
Dąbrowski z Radnym Pawłem Tokarskim, urzędnicy, samorzą-
dowcy, sołtysi, policjanci, rodziny strażaków i liczni mieszkańcy. 
Uroczystość rozpoczęła się w miejscowym kościele para�alnym 
mszą św. w intencji strażaków i ich rodzin. Do kościoła przemas-
zerowali ochotnicy OSP i goście. Przed nabożeństwem przypom-
niano historię rogozińskiej straży pożarnej. Mszę św. odprawił 
biskup pomocniczy diecezji płockiej Roman Marcinkowski, 
w asyście  proboszcza ks. dr Janusza Wiśniewskiego i kapelana 
strażaków ks. Franciszka Stepnowskiego oraz ks. prof. Hieronima 
Chamskiego. Ksiądz biskup zawierzył strażaków i ich rodziny 
opiece św. Floriana, by ich strzegł w niesieniu ludziom pomocy 
oraz poświęcił sztandar jednostki OSP Rogozino ufundowany 
przez społeczny komitet. Przypomniał również swoją historię 
związaną z Rogozinem, kiedy w latach 60-tych jako początkujący 
kapłan z Imielnicy, przyjeżdżał motocyklem na lekcje katechezy 
do Rogozina.
Po mszy na plac wkroczyła orkiestra dęta ze Staroźreb, a za nią 
uformowany pododdział OSP oraz poczty sztandarowe z: OSP 
Woźniki, OSP Staroźreby, OSP Cekanowo wraz z delegacjami 
wymienionych jednostek oraz delegacje OSP Boryszewo, Boro-
wiczki, Radzanowo, Juryszewo, Kanigowo, Trzepowo, Słupno, 
Gulczewo, Szczytno. 
Następnie przed remizą po meldunku, który złożył Dowódca 
uroczystości - dh Sławomir Kowalski Wiceprezesowi Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku - Mirosławowi 
Wojciechowskiemu, nastąpił przegląd pododdziału, pozdro-
wienie strażaków oraz podniesienie �agi państwowej na maszt. 
Uroczystość otworzyło wystąpienie okolicznościowe Prezesa  
OSP w Rogozinie dh Marka Wąsowskiego, a następnie Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Radzanowie dh Jacek 

Gackowski odczytał akt nadania sztandaru. W drzewce sztandaru 
wbili pamiątkowe gwoździe i wpisali się do kroniki przedstawi-
ciele fundatorów, kierownictwa jednostki, władz gminy, 
Państwowej Straży Pożarnej i zaproszonych gości tj. ks. biskup 
Roman Marcinkowski, poseł Elżbieta Gapińska, generał Gustaw 
Mikołajczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski, 
Dyrektor Delegatury Samorządu Województwa Mazowieckiego 
Tomasz Kominek, Wiceprezes ZOP Związku OSP RP Druh 
Mirosław Wojciechowski, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP 
w Płocku Brygadier Andrzej Borkowski, Wójt Gminy Sylwester 
Ziemkiewicz, Piotr Pawliszak – Przewodniczący Społecznego 
Komitetu Fundacji Sztandaru, w imieniu sponsorów Tadeusz 
Pokorski a w imieniu członków OSP w Rogozinie dh Marek 
Wąsowski.
Następnie Przewodniczący Honorowego Komitetu Fundacji 
Sztandaru OSP w Rogozinie Piotr Pawliszak oraz Jadwiga Gąsecka 
i Janusz Balski - przekazali sztandar ufundowany przez lokalną 
społeczność dla tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej jako wyraz 
najwyższego uznania. Sztandar będący symbolem męstwa, 
odwagi, o�arności i poświęcenia skupia najlepszych wokół 
ochrony życia i mienia obywateli. Sztandar odebrał poczet skład 
którego stanowili druhowie: Sławomir Trojanowski, Michał 
Górecki, Bartosz Dąbkowski.
W dalszej części dekoracji sztandaru Srebrnym Medalem 
„Za zasługi dla pożarnictwa” dokonał Zastępca Komendanta 
Głównego PSP, a po niej odbyła się prezentacja sztandaru 
poprzez „salutowanie w marszu” przed całym frontem szyku 
utworzonym przez strażaków.
W kolejnej części uroczystości nastąpiła dekoracja zasłużonych 
druhów i druhen medalami i odznaczeniami związkowymi. 
"Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa" odznaczeni zostali: 
druhowie – Stanisław Pietrzak i Andrzej Gąsecki. "Srebrnym 
Medlem za zasługi dla Pożarnictwa" Arkadiusz Gąsecki. "Brązow-
ym medalem za zasługi dla pożarnictwa" Marek Wąsowski, Jan 
Kochanowski, Grzegorz Bieńkowski, Jarosław Dąbkowski, Marek 
Górecki, Anna Janiak-Górecka, Tomasz Kargulewicz, Karolina 
Murawska, Renata Gąsecka, Marek Sepioło, Sławomir 
Wroniewski, Dagmara Wrońska, Krzysztof Czerwiński.
Odznakę „Strażak Wzorowy” nadano druhom: Paweł Sepioło, 
Damian Sepioło, Bogdan Orłowski, Łukasz Michalski, Bartosz 
Dąbkowski, Bartosz Bodal, Dawid Dąbkowski, Przemysław Kusy. 
Odznaki za wysługę lat otrzymali m.in.  50-lat Stanisław Pietrzak, 

Tadeusz Kozłowski, 45-lat Andrzej Gąsecki, 35-lat Bogdan 
Orłowski, Sławomir Kowalski, Krzysztof Frączkowski, 25lat - Marek 
Sepioło, Marek Górecki, Marek Wąsowski, Jarosław Dąbkowski, 
Grzegorz Bieńkowski. Potem nastąpiło wręczenie odznak 
członkom drużyn pożarniczych dziewczęcej i chłopięcej .
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przyznał 
szczególne odznaczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogo-
zinie oraz druhom: Annie Janiak-Góreckiej, Pawłowi Sepioło, 
Tadeuszowi Kozłowskiemu, Bogdanowi Orłowskiemu, Arkadiu-
szowi Gąseckiemu, a dyplomami prezesa OSP w Rogozinie 
uhonorowano szczególnie zaangażowanych w działalność 
operacyjną i kulturalną druhów: Katarzynę Wąsowskę, Kingę 
Bodal, Zuzannę Geras, Natalię Dąbkowską, Adriana Bodala
i Sławomir aTrojanowskiego.
Gdy o�cjalna uroczystość dobiegła końca, uczestnicy i goście 
udali się na poczęstunek.                                   

Krzysztof Czerwiński
Radny Gminy Radzanowo
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Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie
Gminny Ludowy Klub Sportowy ,,POLONIA" Radzanowo 
we współpracy z Gminą Radzanowo realizuje projekt pn. 
"Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie". 
Projekt do�nansowano ze środków Programu „Działaj 
Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji FLZP "Młodzi Razem" 
i Powiatu Płockiego. 
W Radzanowie brak było profesjonalnego boiska 
sportowego spełniającego podstawowe warunki 
do uprawniania sportu na powietrzu. Projekt odnowy 
obiektu sportowego z perspektywy społeczności 
odpowiada na potrzeby rozwijania kultury �zycznej 
i integracji mieszkańców. Społeczność korzystająca 
z obiektu sportowego to dzieci ze szkoły podstawowej, 
młodzież a także osoby dorosłe z terenu gminy. 
Zakłada się, że oddana infrastruktura sportowa przyczyni 
się do poprawy kondycji �zycznej oraz stanu zdrowia 
dzieci i młodzieży, a także da możliwość rozwinięcia 
działalności pro�laktycznej i przeciwdziałania zagro-
żeniom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu 
wolnego.
Wdrożenie projektu wpłynie korzystnie na jakość infra-

struktury sportowo-rekreacyjnej oraz zostaną stworzone 
warunki dla rozbudowy kalendarza ponad-lokalnych 
imprez o charakterze sportowym i kulturowym organizo-
wanych na świeżym powietrzu.
Modernizacja pełnowymiarowego boiska sportowego 
jest pierwszym działaniem reaktywowanego klubu 
sportowego GLKS „Polonia” Radzanowo, kolejne 
to powołanie sekcji piłki nożnej w kategorii juniorów.
Wspólnym mianownikiem do�nansowanego projektu 
jest lokalna aktywność, dzięki której mieszkańcy 
nabywają nowe umiejętności, uczą się lepiej samo-
organizować oraz reagować na nowe problemy.
Miejsce, w którym mieszkamy i pracujemy, powinno być 
szczególnie ważne dla każdego mieszkańca. To tutaj 
spędzamy najwięcej czasu. Dlatego ważne jest, abyśmy 
działali dla samego siebie, a w szczególności dla lokalnej 
społeczności. Ważne są działania, zarówno te duże jak 
i małe, które często są ważniejsze, bo to one stanowią 
początek większych działań. 
Dlaczego warto Działać Lokalnie? Dlatego, że dajemy  
innym przykład aktywnego działania i zmuszamy ich 
do myślenia.

Zarząd GLKS Polonia

Kilka słów od Przewodniczącej Rady Gminy Radzanowo
Drodzy Czytelnicy,
zbliża się czas planowania budżetu na przyszły rok kalendarzowy. 
Powszechnie wiadomo, jak  niski jest stan środków �nansowych 
w większości polskich gmin. Na przedsięwzięcia rzędu kilku, 
czy kilkunastu milionów złotych trzeba czekać, aż nadarzy się 
okazja na połączenie siły budżetów gminy, powiatu, woje-
wództwa, ministerstwa, czy unii europejskiej. Jak pokazuje 
praktyka naszej gminy jest to jednak możliwe i realnie osiągalne – 
mam tu na myśli chociażby wybudowanie hali sportowej 
w Radzanowie, czy modernizację pięknej drogi do Kosina. 
Kiedy ma się przed sobą jasno postawione cele, to nawet 
drobnymi krokami można dążyć do ich realizacji. Zasadę 
tą niewątpliwie potwierdza fundusz sołecki. To właśnie dzięki 
niemu mieszkańcy wsi sami gospodarują lokalnymi zasobami. 
Cieszy fakt, że większość decyzji podjętych w naszych sołectwach 
ukierunkowała się właśnie w inwestycje w drogi, chodniki, 
czy place zabaw. Oznacza to, że i mieszkańcy i Rada Gminy patrzą 
w tym samym kierunku tj. poprawy infrastruktury drogowej 
i modernizacji obiektów użyteczności publicznej. Efektywne 
zarządzanie funduszem sołeckim pozwala realizować małe 
i średnie zamierzenia wytypowane przez wspólnoty wiejskie. 
W 2016 r. w ramach Funduszu, którego budżet ogólny wynosił 
ok. 340 tys. zł, na terenie gminy Radzanowo udało się zrealizować 
m.in. adaptację poddasza Domu Ludowego, utworzenie placów 
zabaw, wykonanie chodnika od ul. Wesołej do ul. Wschodniej 
w Radzanowie i wiele innych. Niezaprzeczalnie były to ważne 
i potrzebne inwestycje. Fundusz sołecki ma jednak jeszcze jedną, 
bardzo istotną cechę – pobudza samodzielność mieszkańców, 
czyli lokalną samorządność i aktywność obywa-telską. Dla nas 
Radnych taka współpraca z samorządem sołeckim jest bardzo 

cenna i potrzebna. Staramy się wsłuchiwać w uwagi i opinie 
mieszkańców. Codzienne kontakty z Państwem, rozmowy, 
wspólnie podejmowane akcje i zadania motywują nas do działań 
na rzecz dobra wspólnego. Na co dzień wszyscy jesteśmy 
jednakowo ważni. Jeżeli więc współpraca zostanie oparta 
na wzajemnym zrozumieniu  i zaufaniu,  to razem mamy  
ogromną siłę zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. W pracy 
zespołowej każdy wkłada mniej, a zyskuje więcej, również blaski 
i cienie równo spadają na wszystkich. Uważam, że na terenie 
naszej gminy znajduje się bardzo duży potencjał ludzkich 
możliwości - jest wiele osób aktywnie uczestniczących w życiu 
społecznym gminy.      Włączając się we wspólne działania na rzecz 
rozwoju wsi Radzanowo, na zbliżający się rok budżetowy 
złożyłam wnioski o zaprojektowanie i wykonanie sieci kanaliza-
cyjnej w miejscowości Radzanowo: ul Ostatnia i Płocka w stronę 
Dębnik wraz z działkami Dębniki, zaprojektowanie modernizacji 
ulicy Rolnej oraz zaprojektowanie kompleksu sportowego 
(stadionu i przyległych do niego bieżni sportowych, boisk do gier 
zespołowych) przy ul. Szkolnej w Radzanowie. Moim zdaniem, 
jak również zdaniem wielu mieszkańców powyższe zadania mają 
priorytetowe znaczenie dla wsi Radzanowo.
Na zakończenie chciałabym zwrócić Państwa uwagę na wysoki 
poziom przygotowania i przeprowadzenia uroczystości 
na terenie naszej Gminy. Wspaniałym tego przykładem stały się 
obchody Jubileuszu 100-lecia istnienia OSP w Woźnikach. 
Zgromadziły one miejscową społeczność oraz wielu zaproszo-
nych gości. Były liczne gratulacje i podziękowania dla OSP 
w  Woźnikach za codzienną gotowość niesienia pomocy 
w najtrudniejszych warunkach, za poświęcenie w ochronie 
i ratowaniu życia oraz mienia mieszkańców Gminy Radzanowo.  

Jako samorządowiec uważam, że na najwyższe uznanie 
zasługuje również Ich niewątpliwy wkład w integrację lokalnej 
społeczności poprzez uczestnictwo we wszystkich ważnych 
wydarzeniach i inicjatywach. Wierni strażackim tradycjom dają  
godny wzór do naśladowania dla przyszłych pokoleń .  
Ponadto dziękuję Państwu Radnym i Panu Wójtowi za dotychcz-
asową współpracę i merytoryczne rozmowy, za wspólne 
planowanie, nakierowane na podwyższenie jakości życia 
we wszystkich sołectwach oraz współdziałanie przy realizacji 
postawionych celów dla rozwoju naszej Gminy. 

Jolanta Sochacka
Przewodnicząca Rady Gminy 

w Radzanowie

MODERNIZACJA ULICY WSCHODNIEJ 
W RADZANOWIE

W okresie wakacyjnym została podpisana umowa 
z wykonawcą na modernizację ul .  Wschodniej 
w Radzanowie. W ramach przeprowadzonych robót 
wykonane zostanie m.in. pro�lowanie i zagęszczenie 
podłoża, wykonanie podbudowy oraz wykonanie 
nawierzchni asfaltowej. Zgodnie z zawartą umową 
z wykonawcą prace zostaną wykonane do końca 
października br.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 
NA TERENIE GMINY

W ramach ogłoszonego naboru  wniosków o przyznanie 
pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 na gospodarkę wodno-ściekową 
Gmina zamierza złożyć wniosek na budowę sieci kana-
lizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowe Boryszewo, 
Stare Boryszewo, Stróżewko i Rogozino. W ramach w/w 
dotacji można pozyskać max. 2 mln złotych. Wniosek 
do PROW zostanie złożony na przełomie listopada 
i grudnia bieżącego roku.

BUDOWA INSTALACJI OZE 
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Zainteresowanie mieszkańców budową instalacji odna-
wialnych źródeł energii  okazało się bardzo duże. Gmina 
na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców  
podpisała 88 umów użyczenia na potrzeby wniosku 
o do�nansowanie w/w instalacji. W październiku br. 
zostanie złożony wniosek o do�nansowanie w/w zadania,  
w partnerstwie z Gminą Bodzanów, Bulkowo oraz 
Miastem i Gmina Drobin w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020. Jeżeli wniosek otrzyma do�nansowa-
nie mieszkańcy otrzymają dotacje w wysokości 80 % 
kosztów planowanych inwestycji. Wg harmonogramu 
ogłoszenie wyników naboru planowane jest na miesiąc 
luty 2017r.
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II Dzień sąsiada w Rogozinie

Sobotnie popołudnie 6 sierpnia br. mieszkańcy Rogozina i okolic 
spędzili przy Domu Ludowym na II Dniu Sąsiada. Ideą tej plenerowej 
imprezy jest integracja lokalnej społeczności; to okazja do poznania 
sąsiadów bliższych i dalszych oraz wspólnego biesiadowania. 
Tegoroczne obchody współorganizowali: Wójt Gminy Radzanowo 
Sylwester Ziemkiewicz, gminni radni z Rogozina: Krzysztof Czerwiński 
i Sławomir Trojanowski, sołtys Jadwiga Gąsecka wraz z radą sołecką wsi 
Rogozino. Na uczestników czekały liczne atrakcje; dzieci mogły zagrać 
w kapsle, malować stopami, czy obejrzeć bajkę w świetlicy, a dorośli 
rozgrywali mecze siatkówki i biesiadowali przy ognisku i grillu. 
Międzypokoleniowe wycieczki uliczkami Rogozina zapewniała 
Ciuchcia Tumska. Państwo Magdalena i Michał Ners przywieźli swoje 
Ranczowisko, czyli egzotyczne okazy zwierząt , z pająkami na czele.
W organizację II Dnia Sąsiada aktywnie włączyło się rogozińskie 
Stowarzyszenie "Anielski Kredens". Na przygotowanym przez panie 
stoisku uczestnicy mogli własnoręcznie wykonać zapachowe kule 
musujące do kąpieli oraz �lcowe etui do telefonów. Członkinie 
stowarzyszenia wykonały także zadanie kulinarne tj. sałatkę grecką 
skrojoną na miejscu, którą następnie poczęstowani zostali wszyscy 
uczestnicy integracji. Rozstrzygnięto również konkurs ogłoszony pod 
nazwą „ Rogozińskie wypieki”. Do tego zadania cukierniczego zgłosiło 
się dziewięcioro uczestników. Jury w składzie: Wójt Gminy Radzanowo 
Sylwester Ziemkiewicz, Radny Powiatu Płockiego Paweł Tokarski, 
Członek Rady Sołeckiej Rogozina, Mirella Pawliszak, Przedstawiciel OSP 
Rogozino Michał Górecki oraz mieszkanka Rogozina Elżbieta Kowalska  
miało "ciężki orzech do zgryzienia", gdyż degustacja konkursowych 
ciast była nie lada wyzwaniem. Po długiej, choć smacznej naradzie 
komisja wyłoniła najlepsze smakołyki, przyznając: I miejsce p. Ewie 
Kukawskiej, II miejsce p. Grażynie Kwolek, III miejsce p. Jadwidze 
Wolińskiej oraz wyróżnienie p. Krystynie Lewandowskiej. Zwycięż-
czyniom serdecznie gratulowano i wręczono nagrody sponsorowane 
przez "Anielski Kredens".
Wieczorną część II Dnia Sąsiada stanowiła zabawa taneczna z koncer-
tem życzeń, czyli życzeniami i pozdrowieniami od sąsiadów 
dla sąsiadów. Zabawę poprowadził DJ Adrian Bogucki ze Stróżewka. 
Organizatorom gratulujemy wspaniałej lokalnej inicjatywy, a poniżej, 
zgodnie z zasadami konkursu "Rogozińskie Wypieki", prezentujemy 
przepis na zwycięskie ciasto: 

Sierpniowy Festyn w Radzanowie przebiegał pod znakiem 
rodzinnych zabaw i integracji międzypo-koleniowej. 
Najważniejszym punktem programu miały być zmagania 
lokalnych DJ'ów. Spośród młodych ludzi rozpoczynających 
przygodę z prezentowaniem muzyki zgłosiło się tylko dwóch 
śmiałków: Bartek Szadkowski (l.16) z Radzanowa i Adrian 
Bogucki (l. 15) ze Stróżewka. Choć obydwaj są jeszcze u progu 
kariery didżejskiej, świetnie poradzili sobie z występem przed 
szeroką publicznością.
Ważnym miejscem festynu był kiermasz aniołów z masy solnej 
i biżuterii zorganizowany przez dzieci uczęszczające 
na wakacyjne zajęcia artystyczne CKiS. Uczestnicy zajęć, pod 
czujnym okiem Magdaleny Lewandowskiej, uczyły się 
nie tylko różnych technik zdobienia, ale również poznały 
podstawy przedsiębiorczości. Efekt �nansowy kiermaszu 
pokazał, że kilkoro z nich ma wspaniałe zadatki na 
handlowców i marketingowców. Sporą atrakcją okazał się 
symulator jazdy na motorze zapewniony przez Komendę 
M i e j s k ą  P o l i c j i 
w Płocku. Organizatorzy zadbali także o poczęstunek 
mieszkańców i gości tradycyjną grochówką. Radzanowski 
specjał niezwykle szybko przyciągnął swoim zapachem 
amatorów tego smacznego dania. Dużo zabawy mieli także 

ci, którzy zdecydowali się na wizytę w fotobudce: kapelusze, 
peruki, okulary i inne zabawne gadżety zmieniały pozujących 
w kowbojów, księżniczki, a nawet w "kierowników imprezy". 
W kąciku plastycznym czekały malowanki XXL wraz z farbami, 
a kredami do malowania ulicznego dzieci zamieniły betonowy 
balkon w kolorową łąkę. Najbardziej napracowali się uczest-
nicy rodzinnych konkursów, którzy otrzymali zadania 
wymagające współpracy: balsamowanie mumii, golenie 
brzytwą oraz wykonanie korali z jarzębiny. Zwycięzcy każdej 
z konkurencji otrzymali rodzinne wejściówki do płockiego 
ZOO ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 
Radzanowo. Nagrodami pocieszenia były natomiast cukierki 
i lizaki oraz aplauz publiczności. Festyn zakończyła zabawa 
taneczna do późnych godzin nocnych, którą na krótką chwilę 
przerwał padający deszcz. Nie zmusił on jednak nikogo 
z obecnych do udania się do domu. 
Festyn Rodzinny w Radzanowie został zorganizowany 
we współpracy pomiędzy Wójtem Gminy Radzanowo 
Sylwestrem Ziemkiewiczem, Radnymi Gminy Radzanowo, 
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, Gminnym Centrum 
Informacji w Radzanowie, Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy 
Radzanowo i Zakładem Gospodarczym przy Urzędzie Gminy 
w Radzanowie. Ogromy wkład pracy wnieśli także wolonta-

Festyn radzanowski

Ciasto Tiramisu
Składniki: 4 opakowania bitej śmietany typu "Śnieżka”, 3 paczki 
biszkoptów podłużnych, 3 jajka, 2 serki mascarpone, 3 łyżki cukru, 
5 łyżeczek kawy rozpuszczalnej, 50ml likieru Amaretto lub rumu, 
kakao lub starta czekolada.
Przygotowanie masy:
3 żółtka zmiksować z cukrem, dodać serki mascarpone. Następnie 
ubić pianę z 3 białek i połączyć z masą serową. Do powstałej masy 
wsypać zawartość 4 opakowań "śnieżek". 
5 łyżeczek kawy rozpuścić w 300ml gorącej wody, następnie 
ostudzić i dodać 50ml likieru Amretto lub rumu. 
Maczać delikatnie biszkopty i układać warstwami: 
biszkopty, masa
biszkopty, masa
biszkopty, masa a na koniec kakao lub starta czekolada.
Wstawić na noc do lodówki. 

SMACZNEGO!
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Wzruszenia podczas święta w szkoły w Rogozinie

24 września Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca 
w Rogozinie obchodziła swoje coroczne święto. 
W tym ważnym dniu cała społeczność szkolna oraz 
zaproszeni goście spotykają się, dyskutują i prze-
żywają różnorodne prezentacje artystyczne, przygo-
towane przez uczniów oraz absolwentów.
Tegoroczne Święto Szkoły, było szczególnie bogate 
w artystyczne przeżycia. Jako pierwsze, jak to jest 
w zwyczaju, zaprezentowały się pierwszaki. Podczas 
uroczystego ślubowania, przygotowanego pod 
czujnym i fachowym okiem ich wychowawczyni, pani 
Krystyny Tron, najmłodsi uczniowie zadziwili 
publiczność artystycznym talentem. Wzruszeni 
rodzice z łezką w oku oglądali swoje pociechy w tak 
ważnym dla nich momencie. Pierwszaki otrzymali 
miłe suweniry od zaproszonych gości. Wójt Gminy 
Radzanowo obdarował ich przyborami szkolnymi, 
a wraz z prezesem Spółdzielni STU Wiesławem 
Mioduskim, przekazał wyprawkę szkolną ufun-
dowaną przez Grupę Azoty. Równie ciepłe słowa i 
prezenty o�arowali dzieciom pozostali goście: Rada 
Rodziców działająca przy szkole w Rogozinie, 

Krzysztof Czerwiński – Radny Gminy Radzanowo, 
Stowarzyszenie „Anielski Kredens” i Ewa Przygoda. 
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło też 
Waldemara Hinca (syna patrona szkoły) z rodziną, 
a Piotr Zgorzelski – Poseł na Sejm RP - skierował do 
całej społeczności szkolnej specjalny list. 
Po krótkiej przerwie na scenę wkroczyli mali aktorzy 
z Dziecięcego Teatru Iluzja, prowadzonego przez 
Małgorzatę Majewską. Mimo młodego wieku 
(członkami teatru są siedmio i ośmiolatki) brawurowo 
przedstawili sztukę pt.”Mucha przed sądem”. 
Publiczność żywo reagowała na popisy aktorów oraz 
treści płynące ze sceny. Na koniec aktorzy zostali 
nagrodzeni wielkimi brawami, a przesłanie sztuki 
dotyczące tolerancji, jeszcze długo stanowiło temat 
podejmowanych dyskusji.
Po teatrze przyszła kolej na koncert zespołów 
No Name i ADHD, których członkami są uczniowie 
i absolwenci szkoły. Ich instruktorzy Norbert Pałysa 
i Jerzy Jakowski od lat swoim talentem muzycznym 
i pedagogicznym inspirują młodych muzyków. 
Zespoły zagrały porywający koncert, zadziwiając 
wszystkich poziomem umiejętności i wyczuciem 
artystycznym. Należy dodać, że działalność obu 
zespołów muzycznych jest efektem współpracy 
szkoły z Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie.
Wisienką na torcie okazał się występ zespołu tańca 
ludowego Małe Rogozino. Młodzi artyści tak 
zatańczyli krakowiaka, trojaka i kujawiaka, że niektóre 
mamy uroniły łzy wzruszenia. Zespół prowadzi 
Małgorzata Grabowska-Panek.

Robert Majewski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Rogozinie

Ze s p ó ł  S z k o l n o - Pr z e d s z k o l ny  i m . 
Czesława Hińca w Rogozinie, jak co roku, 
uczestnicz ył  w międz ynarodowym 
projekcie KidSpeak, którego polskim 
koordynatorem jest Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie.  W ramach 
projektu szkoła, w dniach 12-16 września, 
gościła studentów: Izadorę de Souza 
Rocha z Brazylii i Peymana Shouryabi 
z Iranu.
Izadora to studentka chemii z miasta 
Ribeirao Preto w Brazylii, natomiast 
Peyman to z pochodzenia Pers, student 
administracji z Teheranu, stolicy Iranu.
Zaproszeni goście uczestniczyli w lekcjach 
języka angielskiego, opowiadając o swojej 
kulturze, religii i zwyczajach panujących 
w ich ojczystych krajach. Uczniowie 
chętnie zadawali pytania dotyczące 
bogactw naturalnych, a szczególnie złota, 
które występuje zarówno w Brazylii (w 5-
tym co do wielkości kraju na świecie)
jak i w Iranie. Dużym zainteresowaniem 
c i e s z y ł y  s i ę  o p o w i e ś c i  o  d z i k i c h 
z wierzętach,  które ż yją w Puszcz y 
Amazońsk ie j  ( jaguar y,  k rokodyle, 
anakondy,  piranie) ,  a le  również o 
drzewach bananowca, cytrynowca. 
Podczas zajęć dzieci bawiły się przy 
tradycyjnej muzyce irańskiej, czy też 
poznały pismo perskie. 
Zajęciom edukacyjnym towarzyszyły 
także ciekawe wycieczki, w ramach 
których studenci odkrywali urokliwe szlaki 
naszych najbliższych regionów. Klasa 2. A 
i 2. B wspólnie z naszymi gośćmi wybrała 
s ię  do Muzeum Wsi  M azowieck ie j 
w Sierpcu, gdzie przedstawiano im kulturę 
i obyczaje z początku wieku, jakie pano-
wały na wsi polskiej. Wszyscy uczest-
niczyli w zajęciach z kaligra�i, które oka-
zały się dużym wyzwaniem szczególnie 
dla Peymana, ponieważ perskie pismo 
znacznie odbiega od pisma łacińskiego. 
Dnia 15 września studenci wraz z klasą 4.
i 5. wybrali się na wycieczkę do  Płocka – 
Skarbca Mazowsza, podczas której 
uczniowie opowiadali o historii miasta 
i jego zabytkach; wspólnie zwiedzili 
Muzeum i  Obser wator ium Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława 
Małachowskiego w Płocku, Bazylikę 
K a t e d r a l n ą  o r a z  M u z e u m  Ż y d ó w 
Mazowieckich w Płocku. Szczególną 
uwagę studentów zwróciła architektura 
Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku – 

jedynej katedry mariawickiej w Polsce, 
zbudowanej w stylu neogotyku angiel-
skiego oraz płocka katedra. Nietuzinkowe 
piękno katedry nakłoniło naszych gości 
do uczestnictwa w popołudniowej mszy 
św. Dodatkowym urozmaiceniem pobytu 
nasz ych gości  były  prz ygotowane 
specjalnie dla nich różnorodne atrakcje, 
real izowane w godzinach popołu-
dniowych. Izadora i Peyman mieli okazję 
ujrzeć panoramę Płocka, jak i, w sposób 
szczególny wyróżniające się na tle innych 
miast - Wzgórze Tumskie, które podziwiali 
z perspektywy okolic Radziwia. 
Kolejną i równie ciekawą wycieczką była 
wizyta w płockim ZOO. Studenci podzi-
wiali między innymi: jedno z najstarszych 
zwierząt w europejskich ogrodach zoolo-
gicznych - missisipijskiego aligatora 
o imieniu Marta, ekspozycje perskich lam-
partów, pawilon ptaków tropikalnych, 
czy też herpetarium.
Spędzony wspólnie ze studentami czas 
w Płocku sprowadził się również do 
„ s p o t k a n i a”,  c o  c i e k a w e,  z  b l i s k ą 
Peymanowi kulturą irańską. Wyświetlany 
wówczas �lm dokumentalny w reżyserii 
Sanaz Azari w Kinie za Rogiem „I jak Iran” – 
był swoistą rozprawą na temat irańskiej 
tożsamości, a także rejestracją lekcji języka 
perskiego. 
Na zakończenie projektu KidSpeak 
uczniowie klas 4. i  5. przygotowali 
przedstawienie pt. "Little Red Riding 
Hood" (Czerwony Kapturek), w którym 
rolę główną czer wonego kapturka 
odegrała Aleksandra Kucharska z klasy 
6. Przedstawienie było formą podziękowa-
nia studentom za ich udział w projekcie, 
jak również za przybliżenie wiedzy 
o  Brazylii i Iranie.
Uczestnictwo naszego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w projekcie stworzyło 
niesamowitą możliwość zaszczepienia 
chęci do nauki i szlifowania znajomości 
języka angielskiego. Co więcej, każdora-
zowe spotkanie z innymi narodowościami, 
kulturą, czy religią okazują się nieocenioną 
lekcją tolerancji i poszanowania od-
mienności .  Szerok i  wachlarz zajęć 
i spotkań z wolontariuszami z KidSpeak 
był także frapującym urozmaiceniem 
codziennych, szkolnych zajęć.
 Robert Majewski

Dyrektor Zespołu 

Wolontariusze z Brazylii 
i Iranu gościli w Rogozinie

W dniach 28 czerwca – 3 lipca 2016 uczniowie klas 
sportowych zrzeszeni w Uczniowskim Klubie 
Sportowym „Olimpia” Radzanowo działającym przy 
P u b l i c z n y m  G i m n a z j u m  w  Z e s p o l e  S z k ó ł 
w Radzanowie wzięli udział w Międzynarodowym 
Turnieju Piłki Ręcznej Cedalion Cup 2016 w miej-
scowości Lokeren w Belgii. Organizatorami wyjazdu 
byli: prezes ULKS Olimpia Mariusz Kusy oraz dyrektor 
Zespołu Szkół w Radzanowie  Bolesław Urbaniak 
we współpracy z Dariuszem Podgórnym nauczy-
cielem języka angielskiego. Opiekę podczas wyjazdu 
sprawowali Bolesław Urbaniak, Mariusz Kusy oraz 
Justyna Górecka. 
Tegoroczna edycja Cedalion Cup była rozgrywana 
w trzech  kategoriach wiekowych: chłopcy do lat 13, 
chłopcy do lat 15, oraz chłopcy do lat 17. W turnieju 
wzięło udział 29 drużyn z 17 klubów z 6 krajów 
Europy: Belgia, Niemcy, Polska, Luksemburg, 
Holandia, Francja.  Drużyna z Radzanowa rywalizowa-
ła w najliczniejszej (12 drużyn) kategorii wiekowej - 
chłopcy do lat 15. Podczas rozgrywek w fazie 
grupowej rozegrali 5 meczów z drużynami z Niemiec, 
Holandii oraz Belgii z czego w czterech meczach 
zwyciężyli. W pół�nale zostali pokonani ( jedną 
bramką) przez zwycięzców turnieju Haan/Hilden 

z Niemiec. Ostatecznie drużyna ULKS „Olimpia” 
Radzanowo zajęła czwarte miejsce w swojej kategorii 
wiekowej. 
Podczas pięciodniowego pobytu w Belgii uczestnicy 
poza rozgrywkami turniejowymi zwiedzili Lokeren 
oraz  Antwerpię. Wyjazd odbył się dzięki przychylno-
ści rodziców, władz gminy i sponsorów, głównie pana 
Krzysztofa Atlaka właściciela �rmy „ATBUD „

Justyna Górecka

Cedalion Cup 2016
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Biblioteka jak nowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie nabrała nowego 
blasku za sprawą gruntownej modernizacji, która trwała od marca.
W ramach prac remontowych wymieniono grzejniki, podłogi, 
su�ty, pomalowano ściany. Zakupione zostały także nowe meble 
biblioteczne. Piękna i funkcjonalna biblioteka w nowej odsłonie 
zaprasza wszystkich czytelników.
Na najmłodszych czeka kącik zabaw i mnóstwo nowych kolo-
rowych książeczek. Dorośli czytelnicy na pewno wybiorą coś 
ciekawego wśród bogatej oferty  nowości wydawniczych. Chętni 
do korzystania z Internetu znajdą tu 2 stanowiska komputerowe.
Przypominamy również o możliwości podglądania katalogu on-
line. Dostępny jest na stronie www.radzanowo.pl w zakładce 
Jednostki organizacyjne - Gminna Biblioteka Publiczna w Radza-
nowie.
Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki (poniedziałek, wtorek, 
środa, piątek w godzinach 9.00- 17.00; czwartek dzień wew-
nętrzny).

Urszula Chotlewska
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Radzanowo,
u progu nowego sezonu kadra Centrum Kultury i Sportu 
w Radzanowie zachęca do korzystania z zajęć i wydarzeń, jakie 
mamy przyjemność dla Państwa prowadzić i organizować. 
Wzorem lat ubiegłych kontynuujemy ofertę, która spotyka 
się z wysokim zainteresowaniem uczestników tj. zajęcia 
wokalne, instrumentalne, naukę tańca nowoczesnego, czy chór 
seniorów. Planujemy także realizację nowych projektów, 
ze szczególnym uwzględnieniem ciekawych pomysłów 
napływających do nas z różnych miejscowości naszej gminy.
Zacznijmy od propozycji stałych w ofercie CKiS. Wachlarz 
prowadzonych przez nas nieodpłatnie zajęć wokalnych 
i instrumentalnych dla dzieci i młodzieży obejmuje: naukę 
śpiewu, naukę gry na gitarze i na perkusji (wtorki i środy, godz. 
13:30 – 18:30, Radzanowo), naukę gry na instrumentach dętych 
(piątki, Szkoła Podstawowa im. Cz. Hińca), a także próby zespołu 
wokalno-instrumentalnego ADHD (piątki, godz. 18:00, dawny 
gabinet lekarski w Rogozinie). Uczestnicy tych zajęć prezentują 
swoje postępy, dając występy artystyczne na wielu uroczystoś-
ciach gminnych, szkolnych, a także w konkursach i na festiwala-
ch. Za jakość nauczania odpowiadają instruktorzy CKiS: 
Romuald Podress, Jerzy Jakowski i Norbert Pałysa.
Z początkiem września wznowiliśmy lekcje tańca nowocze-
snego. Zajęcia odbywają się w sali �tness Zespołu Szkół 
w Radzanowie; mogą z nich korzystać dzieci i młodzież z terenu 
całej gminy Radzanowo. Zapraszamy w poniedziałki i środy: 
godz. 14:00 grupa starsza (LITTLE SPARKS), godz. 15:00 grupa 
młodsza (BUTTERFLIES). Od 5. października treningi rozpoczęła 
także grupa młodzieżowa (kl. VI i gimnazjum), której zajęcia 
odbywają się w te same dni o godz. 16:00. Instruktorem 
prowadzącym jest choreograf tańca Joanna Rączkiewicz-
Bezdziek. Miesięczny koszt 60-minutowych lekcji to 55,00 zł – 
płatne do 15. dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek 
bankowy CKiS. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się dotąd także zajęcia 
�tness dla dorosłych prowadzone przez instruktora �tness 
Iwonę Zalewską. Wznowiliśmy te treningi od 3 października; 
oferta bezpłatna obejmuje zajęcia w Domu Ludowym 

w Rogozinie (poniedziałki, godz. 18:30) oraz w sali �tness 
Zespołu Szkół w Radzanowie (wtorki, godz. 18:30). CKiS 
ma możliwość zorganizowania także dodatkowych zajęć 
za symboliczną odpłatnością, której wysokość uzależnia ilość 
chętnych. 
Propozycja CKiS dla seniorów to oczywiście przynależność 
do Chóru „Złota Jesień”. Próby pod kierunkiem Roberta 
Majewskiego, przy akompaniamencie Tomasza Sarniaka 
odbywają się w każdy czwartek o godz. 18:00. Cotygodniowe 
ćwiczenia przygotowują chórzystów do występów festiwalo-
wych i przeglądów oraz do lokalnych koncertów. To także okazja 
do spotkań w miłej atmosferze i odskocznia od codzienności. 
Zapraszam więc osoby zainteresowane, by przyszły na czwart-
kową próbę – zapewniam, że przesłuchań kwali�kujących nie 
prowadzimy. Dodam jeszcze, że poza śpiewaniem chórzyści 
coraz częściej podejmują się także występów satyrycznych, 
które być może przyczynią się do założenia kabaretu.
Aby aktywnie poszerzać swą działalność Centrum Kultury 
i Sportu współpracuje m.in. z wieloma organizacjami pozarz-
ądowymi i aktywnymi liderami lokalnymi. To ogromny poten-
cjał, który taka instytucja jak CKiS ma wręcz obowiązek zauważ-
ać i wspomagać. Daje to wspaniałe rezultaty, bo współtworzymy 
wydarzenia lokalnie pożądane, a nawet długo oczekiwane. 
Na przykład od sierpnia współorganizujemy warsztaty foto-
gra�czne realizowane w ramach projektu pn. „Stąd pochodzę, 
tu mieszkam – tożsamość dziejowa i kulturowa mojej okolicy 
w obiektywie” Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Radzanowo. 
Projekt ten otrzymał do�nansowanie ze środków Programu 
"Działaj Lokalnie IX" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Ośrodka DL Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej 
"Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego. Efektem końcowym tego 
projektu będzie wystawa zdjęć zrobionych na terenie naszej 
gminy, które zilustrują np. ważne wydarzenia (bieżące lub 
historyczne), ciekawe osobowości, interesujące miejsca, czy 
piękno lokalnej przyrody. Prowadzący warsztaty Dariusz 
Zalewski zapoznał już uczestników z zarysem historii fotogra�i, 
podstawowymi zasadami kadrowania i komponowania zdjęć, 
czy najczęściej popełnianymi błędami początkujących 
fotografów. Harmonogram projektu zakłada także spotkania 
plenerowe; pierwsza taka sesja odbyła się na terenie Radzanowa 
w sobotę 1. października. Uczestnicy wykonali mnóstwo zdjęć 
w zabytkowym parku, przy spichlerzu, a także w miejscowym 
kościele. 
Z kolei na bazie współpracy naszej instytucji ze Stowa-
rzyszeniem „Anielski Kredens” oraz z gminnymi placówkami 
oświatowymi zamierzamy uruchomić kreatywne zajęcia 
artystyczne dla dzieci i młodzieży. Będą to cykliczne, realizowa-
ne jeden raz w tygodniu, różnotematyczne warsztaty, oparte 

na technikach rzadko lub w ogóle nie stosownych na lekcjach 
plastyki i techniki, jak masa papierowa, masa solna, szycie, 
szydełkowanie, malowanie wielkopowierzchniowe, haft, 
origami, czy majsterkowanie. Szczegółowe informacje 
przekażemy za pośrednictwem szkół. 
Podobną propozycję przygotowujemy także dla grup przed-
szkolnych. To spore wyzwanie i logistyczne, i organizacyjne, 
ale dla chcącego nic trudnego… We wrześniu na próbne zajęcia 
zaprosiliśmy gości z Samorządowego Przedszkola w Radza-
nowie, których poprosiliśmy o pomalowanie farbami tektu-
rowych zamków. Zabrudzone ręce, ubrania, a nawet włosy, 
pochlapana podłoga to niezbędne warunki do fantastycznej 
zabawy i zadowolenia małych artystów z innej niż dotąd wizyty 
w Centrum Kultury i Sportu. A przecież, „kiedy śmieje 
się dziecko, śmieje się cały świat” (Janusz Korczak).
Mieszkańców naszej gminy zachęcamy także do udziału 
w koncertach i wydarzeniach sportowych, jakie będziemy 
organizować. Na ostatni kwartał tego roku przygotowujemy 
m.in.: II Memoriał Stanisława Wochowskiego (tj. turniej tenisa 
stołowego), obchody Narodowego Święta Niepodległości 
i koncert kolęd. O tych imprezach, a także o wszystkich naszych 
działaniach piszemy na bieżąco na naszej stronie portalu 
Facebook. 
Misja Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie może być 
właściwie realizowana tylko we współpracy ze społecznością 
lokalną, placówkami oświatowymi, organizacjami poza-
rządowymi i innymi aktywnymi grupami, które podejmują 
działania w obszarze kultury i sportu. Bardzo dziękuję za to, 
że i gminne przedszkola, i szkoły, i biblioteki, a nawet para�e 
chętnie współorganizują z CKiS imprezy plenerowe, okoli-
cznościowe koncerty, czy inne - niekiedy bardzo wzruszające - 
wydarzenia. Przy wielu dotychczasowych eventach można było 
zauważyć, że jako instytucje uzupełniamy wzajemnie swoją 
działalność. Zainteresowanych kulturą i sportem sołtysów, rady 
sołeckie, stowarzyszenia, jednostki OSP, lokalnych liderów, czy 
grupy nieformalne mieszkańców także zachęcam do nawią-
zania współpracy z CKiS. Być może to właśnie Państwa inicjaty-
wa i pomoc organizacyjna okażą się niezbędne do realizacji 
ważnych i oczekiwanych wydarzeń w różnych zakątkach gminy 
Radzanowo.   

Magdalena Kosielińska
Dyrektor Centrum Kultury i Sportu

w Radzanowie

Nowy sezon w kulturze i sporcie
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RADA GMINY RADZANOWO SKŁADY KOMISJI REDAKCJA
Sochacka Jolanta Anna -Przewodnicząca Rady Gminy
Koziczyńska Ewa – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Jóźwiak Ryszard – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Czerwiński Krzysztof – Radny
Gajewski Kazimierz Jan – Radny
Janecki Krzysztof – Radny
Kochanowski Marcin – Radny
Kozłowski Robert Krzysztof - Radny
Pietrzak Adam – Przewodniczący Komisji Rady
Szymański Jacek – Przewodniczący Komisji Rady
Tokarski Robert – Przewodniczący Komisji Rady
Trojanowska Agata – Radna
Trojanowski Sławomir – Radny
Sobiecki Michał – Radny

Komisja Rewizyjna :
1. Jacek Szymański - Przewodniczący Komisji
2. Marcin Kochanowski – Członek Komisji
3. Agata Trojanowska – Członek Komisji
Komisja Oświaty, Budżetu, Bezpieczeństwa i Spraw 
Socjalnych:
1. Robert Tokarski – Przewodniczący Komisji
2. Krzysztof Czerwiński – Zastępca Przewodniczącego
3. Ewa Koziczyńska – Członek Komisji
4. Ryszard Jóźwiak – Członek Komisji
5. Krzysztof Sobczak – Członek Komisji
6. Sławomir Trojanowski – Członek Komisji
Komisja Rolnictwa i Gospodarki:
1. Adam Pietrzak – Przewodniczący Komisji
2. Kazimierz Gajewski – Zastępca Przewodniczącego
3. Robert Kozłowski – Członek Komisji
4. Krzysztof Janecki – Członek Komisji
5. Michał Sobiecki – Członek Komisji

Gminne Centrum Informacji w Radzanowie
ul. Szkolna 3, 09-451 Radzanowo
tel.: (24) 265-44-19
e-mail: gci@radzanowo.pl
www.radzanowo.pl

Wydawca
Urząd Gminy w Radzanowie
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

DANE KONTAKTOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE OŚWIATA
Urząd Gminy w Radzanowie
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
e-mail : ugradzanowo@plock.home.pl
Nr telefonu:
(24) 261-34-97
Numer wewnętrzne:
20 – Obsługa programu 500+
21 – Podatki, odpady komunalne, działalność gospodarcza
22 – Inwestycje, zamówienia publiczne
23 – Gospodarka wodno – ściekowa, sołectwa
24 – Zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska
25 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
26 – Sprawy organizacyjne i Obywatelskie
27 – Urząd Stanu Cywilnego
28 – Oświata
29 - Sekretariat
30 – Faks

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie
ul. Płocka 32, e-mail: opsradzanowo@plock.home.pl
Dział Pomocy Środowiskowej  tel.: (24) 261-34-97 wew. 25
Dział Świadczeń Rodzinnych tel.: (24) 261-34-97 wew. 25
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
ul. Szkolna 3, tel.: (24) 261-34-84/661-381-943
e-mail: cks@radzanowo.pl
Gminne Centrum Informacji w Radzanowie
ul. Szkolna 3, tel./fax:(24) 265-44-19 
e-mail: gci@radzanowo.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie
ul. Szkolna 3, tel.: (24) 261-34-42, 
e-mail: gbpradzanowo@wp.pl
Filia w Rogozinie tel.: (24) 364-56-56
Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
ul. Rolna 4, tel.: (24) 261-34-21, tel./Fax: (24) 261-34-36
Pogotowie Wodociągowo – Kanalizacyjne
zgłoszenie awarii w godz. 15.30 – 7:30
Janusz Balski: 609-423-194, Jan Bąbała: 506-896-312

Zespół Szkół w Radzanowie
ul. Szkolna 16
tel.: (24) 265-46-52
www.zsradzanowo.pl
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
tel.: (24) 263-77-77
www. sp-rogozino.pl
Szkoła Podstawowa w Ciółkówku
Ciółkówko 30 B
tel.: (24) 261-37-78
www.spciolkowko.pl
Samorządowe Przedszkole w Radzanowie
ul. Marii Konopnickiej 3
tel.: (24) 265-43-44
www.spr.przedszkolowo.pl

Pielgrzymka do Częstochowy 
Szanowni Państwo,
pragnę opisać naszą pielgrzymkę 
d o  C z ę s t o c h o w y  n a  D o ż y n k i 
O g ó l n o p o l s k i e .  P o j e c h a l i ś m y
w niedzie lę  4  wr ześnia  br.  jako 
delegacja para�i imielnickiej: Kazimiera 
i  R y s z a rd  C h r a p k o w s c y,  M i l e n a 
Gawlińska, Andrzej Korzeniewski, 
Katarzyna i Krzysztof Janeccy, Ewa 
i Marek Tokarscy. Jesteśmy dumni, 
że mogliśmy wziąć udział w tym 
rolniczym święcie u stóp Matki Bożej 
Jasnogórskiej. Nie tak dawno prze-
żywaliśmy nawiedzenie naszej Para�i 
i Kościoła. Teraz, jako przedstawiciele 
para�i św. Jakuba, mogliśmy osobiście 
podziękować Matce Boga i Ludzi, 
że zechciała przyjść do nas, dzięki 
czemu nasze domy mogły stać się 
cząstką Jasnej Góry. Tak dawniej, jak 
i  dziś  doż ynk i  prz ypominają,  że 
to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika 
codziennie na nasze stoły tra�a polski 
chleb. Wielu ludziom trudno jest 
d o c e n i ć  t ę  p r a c ę .  Z a p o m i n a j ą , 
że bezpieczeństwo człowieka to przede 

wszystkim bezpieczeństwo żywności-
owe. Praca rolnika jest wciąż podstawą 
egzystencji ludzkiej, nikt i nic tego 
n i e  p r z e k re ś l i .  N a  u ro c z y s t o ś c i 
Prezydent Andrzej Duda przypomniał 
słowa, jakie o rolnikach powiedział nasz 
Wielki Rodak św. Jan Paweł II: „Oddaję 
hołd spracowanym rękom polskiego 
rolnika. Tym rękom, które z trudnej 
ciężkiej ziemi wydobywały chleb 
dla kraju, a w chwilach zagrożenia były 
gotowe tej ziemi strzec i bronić.”
W dzisiejszych czasach potrzebna jest 
miłość do ojczystej ziemi, poszanowa-
nie pracy i drugiego człowieka. Obo-
wiązkiem każdego z nas jest podej-
mowanie odpowiednich działań 
w trosce o to, aby ziemia zawsze była 
szanowana i chroniona. 
Dziękujemy księdzu Proboszczowi 
Ryszardowi Paradowskiemu, który 
s�nansował przejazd i dożynkowy 
poczęstunek.

Ewa Tokarska 
Sołtys Nowego Boryszewa

Ogród z Czerniewa wśród 
najpiękniejszych ogrodów w Powiecie Płockim
W czerwcu br. Starosta Płocki Mariusz Bieniek ogłosił 
konkurs na „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Płockim”, 
który był adresowany do wszystkich osób zameldowa-
nych na terenie Powiatu Płockiego. Warunkiem 
uczestnictwa było m.in. przesłanie zdjęcia przedstawia-
jącego najatrakcyjniejsze elementy ogrodu. Komisja 
konkursowa, w której skład wchodzili Wicestarosta 
Iwona Sierocka, Dyrektor Sklepu Leroy Marlin w Płocku 
Paweł Bukowczyk, p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego i Promocji Karolina Koper oraz Inspe-
ktor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
Agnieszka Badaczewska przy ocenie ogrodów brała pod 
uwagę następujące kryteria: prawidłowe rozplanowa-
nie obiektu; racjonalne urządzenie części wypoczynko-
wej; kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole i inne 
elementy architektury ogrodowej; utrzymanie 
trawników; dobór roślin zdobiących obiekt przez cały 
okres wegetacji; ogólne wrażenie estetyczne. Kryteria 
można było punktować w skali od 1 do 5.  W dniach 

od 17 do 23 sierpnia 2016 r. komisja konkursowa 
odwiedzała i oceniała zgłoszone do konkursu ogrody. 
Po zsumowaniu łącznej liczby punktów w danych 
kategoriach komisja przedstawiła następujące wyniki 
k o n k u r s u :  I  m i e j s ce  Pa n i  H a l i n a  Pr z y by l s k a , 
Myśliborzyce, gm. Brudzeń Duży; II miejsce Pani Ewa 
Przepiórkiewicz, Czerniewo, gm. Radzanowo; III miejsce 
Pan Sebastian Świderski, Cekanowo, gm. Słupno. 
Serdecznie gratulujemy mieszkance naszej gminy za 
zajęcie wysokiego miejsca. Uroczyste wręczenie nagród 
i dyplomów konkursowych dla wszystkich uczestników 
konkursu odbyło się 18 września 2016r. podczas 
Dożynek Powiatu Płockiego w Wyszogrodzie.

fot. Ewa Przepiórkiewicz


