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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy, aby ten niezwykły czas
wypełniony był miłością, spokojem
i rodzinnym ciepłem.
Niech nadchodzący Nowy 2017 Rok
doda optymizmu, nadziei i sił,
przyniesie same dobre dni i zaowocuje realizacją
wszystkich planów i marzeń.
Wójt Gminy Radzanowo
Sylwester Ziemkiewicz
z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Sochacka
wraz z Radnymi

Ukierunkowani na inwestycje. Wójt gminy Radzanowo podsumowuje półmetek kadencji
Wójt gminy Radzanowo, Sylwester Ziemkiewicz na półmetku
trwającej kadencji samorządowej 2014-2018 z optymizmem
patrzy w przyszłość swojej gminy. Dobra współpraca z Radą
pozwoliła gruntownie przebudować budżet, by bez obaw
realizować najpilniejsze zadania w infrastrukturze drogowej
i komunalnej, a także zabezpieczyć środki własne na strategiczne
inwestycje współ nansowane z funduszy unijnych.
Od samego początku wójt Sylwester Ziemkiewicz wielokrotnie
podkreśla, że dla prawidłowego rozwoju gminy Radzanowo
niezbędne jest systematyczne inwestowanie w infrastrukturę
drogową. Gminę pokrywa blisko 180 km dróg gminnych, 54 km
dróg powiatowych, prawie 18 km dróg wojewódzkich i niewiele
ponad 1 km dróg krajowych . Potrzeby remontów bieżących
i gruntownych modernizacji są na tyle duże, że bez pozyskiwania
zewnętrznych środków nansowych nie można rozważać żadnej
poważnej inwestycji drogowej.
DOTACJE NA INWESTYCJE REALIZOWANE W LATACH 20172018
- Nie stać nas na to, aby bagatelizować najmniejszą choćby
szansę na poprawę stanu dróg biegnących przez gminę
Radzanowo, zwłaszcza jeśli źródłem nansowania nie będą
wyłącznie środki naszego budżetu. Dlatego tak bardzo zależało
mi na opracowaniu kompleksowej strategii rozwoju gminy
Radzanowo i dlatego tak duży nacisk nakładam teraz na
aplikowanie o środki unijne i krajowe z różnorodnych programów i funduszy – mówi wójt.
Po gruntownym przeglądzie kierunków wydatkowania
środków budżetowych, po analizie długoterminowych perspektyw zwiększenia dochodów gminy, rok 2015 był w gminie
Radzanowo czasem ograniczania wydatków bieżących. Dziś
radzanowski samorząd ma bardzo stabilny budżet i z sukcesami
sięga po nansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, czy Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W perspektywie 2014-2020 PROW do nansowanie kwotą
1,2 mln zł otrzymały dwie bardzo ważne lokalnie drogi; w roku
2017 przebudowany zostanie 1-kilometrowy odcinek ulicy

Begno w Radzanowie z zajezdnią autobusową przy Zespole Szkół
oraz parkingiem przy boisku, natomiast w 2018 roku w miejscowości Rogozino gruntownej modernizacji zostanie poddana
ulica Osiedlowa. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi ponad
1,8 mln. zł. Pozostałe 600,00 tys. zł już na lipcowej sesji zabezpieczone zostało w budżecie gminnym na lata 2017-2018.
Z kolei w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu
Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności
publicznej” w roku 2017 rozpocznie się realizacja termomodernizacji budynków Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
oraz najstarszej części Szkoły Podstawowej w Radzanowie.
Wartość otrzymanego do nansowania stanowi 80% kosztów
kwali kowanych, zaś kosztorys całości przedsięwzięcia to blisko
690 tys. zł.
Dotacja pozyskana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
pozwoliła na przeprowadzenie w bieżącym roku modernizacji
drogi gminnej w Juryszewie. Kosztorys zadania opiewał na blisko
148 tys. zł. W wyniku realizacji inwestycji powstał ponad
1 kilometr nawierzchni asfaltowej, łączącej drogę powiatową nr
2935 W z drogą wojewódzką nr 567. W 2015 roku dzięki wsparciu
z tego instrumentu udało się zmodernizować odcinek drogi w
Męczeninie, a w 2017 roku gmina planuje wystąpić o do nansowanie przebudowy drogi gminnej w Dębnikach.
DROGI I CHODNIKI FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINNEGO
- Skromny budżet gminy Radzanowo oraz konieczność
zapewnienia środków własnych na realizację dotowanych
inwestycji wymagają i od wójta, i od Radnych bardzo przemyślanego rozdysponowywania środków. Oczywiście nie możemy
ograniczać się wyłącznie do przedsięwzięć dotowanych. Sporo
ważnych zadań drogowych realizujemy w całości ze środków
własnych – mówi Sylwester Ziemkiewicz.
Tylko w 2016 roku budżet gminny był wyłącznym źródłem
nansowania takich inwestycji, jak: modernizacja ul. Wschodniej
w Radzanowie obejmująca wylanie asfaltu na pow. 740 m. kw
oraz utwardzenie poboczy tłuczniem (65 tys. zł), remont
asfaltowego odcinka drogi gminnej w centrum miejscowości
Woźniki, położenie nakładki asfaltowej na wyeksploatowaną

nawierzchnię drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj (34 tys.
zł),modernizacji odcinka drogi gminnej w Nowym Boryszewie,
czy modernizacji odcinka drogi gminnej w Brochocinie.
Z kolei utwardzanie placów i budowę chodników prowadzono
z wykorzystaniem brukarzy zatrudnionych w Zakładzie
Gospodarczym przy Urzędzie Gminy w Radzanowie. Ze środków
budżetowych 2016 roku zrealizowano m.in. modernizację ul. M.
Konopnickiej w Radzanowie, utwardzenie placu w centrum
Rogozina, utwardzenie placu i budowa miejsc parkingowych
przy Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, utwardzenie placu
przy remizie strażackiej w Woźnikach, budowę chodnika od
ul. Jasnej do ul. Wschodniej w Radzanowie, czy remont chodnika
przy ul. Słonecznej w Rogozinie.
ciąg dalszy str. 3
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Zły stan techniczny szkoły w Ciółkówku
Szanowni Państwo,
przyszłość Szkoły Podstawowej w Ciółkówku nie rysuje się
w pięknych, kolorowych barwach. Otrzymaliśmy ostatnio od
eksperta dokument pn.: „Ekspertyza o stanie technicznym wraz z
oceną możliwości remontu” budynku szkolnego.
Z dokumentu przedstawionego już zarówno radnym Rady
Gminy Radzanowo na wspólnym posiedzeniu połączonych
komisji jak i rodzicom uczniów tamtejszej szkoły na zebraniu w
dniu 15 grudnia br. wynika, że stan techniczny elementów
konstrukcyjnych jest zły, wręcz awaryjny. Autor opracowania
stwierdza, że na podstawie przeprowadzonych oględzin,
zebraniu danych i ich analizie należy wyłączyć budynek
z uż ytkowania ze względów bezpieczeństwa. Analiza
poszczególnych elementów konstrukcji w tym więźby, dachu,
ścian, pomieszczenia kotłowni, fundamentów prowadzi do

zalecenia rozbiórki budynku. Przepisy prawa budowlanego
zobowiązują autora ekspertyzy, administratora budynku –
D yrekcję Szkoły jak również właściciela – Gminę do
p o i n fo r m o w a n i a Po w i a t o we g o I n s p e k t o r a N a d z o r u
Budowlanego o stanie obiektu, co uczyniono. Kolejnym krokiem
będzie wydanie decyzji przez PINB o zakazie użytkowania
pomieszczeń szkolnych. Sytuacja ta zmusza władze gminne do
natychmiastowego rozwiązania problemu i znalezienia lokum
dla uczniów i pracowników SP w Ciółkówku. Rozbudowana kilka
lat temu baza szkolna w Radzanowie pozwala na godne przyjęcie
uczniów i nauczycieli z przenoszonej szkoły. Jako włodarz gminy
chcę zapewnić rodziców dzieci uczęszczających do SP
w Ciółkówku, że wraz z p. dyr. B. Urbaniakiem z Zespołu Szkół w
Radzanowie wygospodarowaliśmy pomieszczenia w budynku
szkolnym w Radzanowie na potrzeby bezpiecznej i godnej nauki

Wykaz inwestycji w ramach Funduszu Sołeckiego 2017
Białkowo - zagospodarowanie terenu
przy świetlicy wiejskiej
Brochocin - montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach oraz
wyposażenie świetlicy wiejskiej
Brochocinek - zakup tłucznia z usługą
wbudowania
Chełstowo - remont świetlicy wiejskiej
Chomętowo - zakup tłucznia z usługą
wbudowania
Ciółkowo - remont świetlicy wiejskiej
Ciółkówko - kostka brukowa od szosy
głównej do szkoły
Czerniewo - remont świetlicy wiejskiej
Juryszewo - remont świetlicy wiejskiej
Dźwierzno - remont drogi gminnej
Kosino - zakup żwiru z usługą wbudowania w tzw.„Parcelach”
Kostrogaj - remont drogi – nakładka
asfaltowa
Łoniewo - wykonanie podbudowy
pod nawierzchnię ulepszoną: gruz
60%, żwir 40%
Męczenino - remont świetlicy wiejskiej
Nowe Boryszewo - zakup tłucznia na
drogę oraz ogrodzenie terenu wokół
remizy strażackiej
Radzanowo - utwardzenie
nawierzchni alejki w zabytkowym
Parku im. Jana Kochanowskiego
Radzanowo – Dębniki - zakup gruzu
betonowego z usługą wbudowania
Radzanowo – Lasocin - zakup żwiru z

usługą wbudowania
Rogozino - projekt i kompleksowe
zagospodarowanie centrum Rogozina
obejmujące numery działek: 120/2;
345/6
Stare Boryszewo - infrastruktura
komunalna sołectwa – remont niewielkich odcinków dróg poprzez
zakup i utwardzenie tłuczniem
Stróżewko - modernizacja drogi –
asfalt frezowany
Szczytno - zakup gruzu (70%) i żwiru
(30%) z usługą wbudowania
Ślepkowo Królewskie - remont drogi
– nawiezienie tłuczniem
Ślepkowo Szlacheckie - zakup
materiałów budowlanych do budowy
świetlicy wiejskiej
Śniegocin - zakup żwiru z usługą
wbudowania
Trębin - zakup żwiru z usługą wbudowania
Wodzymin - zakup gruzu betonowego (70%) i żwiru (30%) z usługą wbudowania na drogę gminną
Woźniki - rozbudowa placu zabaw
oraz remont drogi Woźniki Dębiny
Woźniki – Paklewy - zakup gruzu
betonowego 70% i żwiru 30% z usługą
wbudowania
Wólka - zakup tłucznia z usługą
wbudowania

i pracy dla społeczności szkoły ciółkowskiej. Gmina zapewni
niezbędny bezpieczny transport dzieciom uczęszczającym do
dotychczasowego budynku SP w Ciołkowie w celu przewiezienia
na i z zajęć, które będą odbywać się po feriach świątecznych już
w budynku w Radzanowie. Jakie będą dalsze losy budynku w
Ciołkowie? Wiele zależy od decyzji Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego. Jednak na uwadze zawsze musimy mieć
dobro i bezpieczeństwo dzieci i ich nauczycieli oraz zapewnienie
godnych warunków pracy i nauki na miarę XXI wieku.
Wójt Gminy Radzanowo
Sylwester Ziemkiewicz
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Ukierunkowani na inwestycje. Wójt gminy Radzanowo podsumowuje półmetek kadencji
FUNDUSZ SOŁECKI
Fundusz sołecki to narzędzie stymulujące realizację drobnych
inwestycji w każdym z 30 sołectw gminy. W roku bieżącym
z kwoty 340 tys. zł funduszu, poza remontami i modernizacjami
dróg gminnych oraz budową chodników, zrealizowano m.in.
budowę bądź rozbudowę placów zabaw, remonty i modernizacje świetlic wiejskich, czy oświetlenie ulic.
- Fundusz sołecki w gminie Radzanowo wykorzystywany jest
naprawdę wzorcowo. Poszczególne sołectwa chętnie korzystają
z przywileju decydowania o kierunkach wydatkowania gminnych środków. Osobiście cieszy mnie fakt, że podejmowane
inicjatywy wpisują się idealnie w koncepcję rozwoju naszej
gminy – podkreśla Wójt.
Sylwester Ziemkiewicz dodaje, że jeśli sami mieszkańcy
wskazują na potrzebę budowy nowej świetlicy, placu zabaw dla
dzieci, chodnika, oświetlenia, czy utwardzenia alei spacerowej
w parku to oznacza, że są to istotne dla nich aspekty, niekiedy
decydujące o jakości życia.
- Obserwuję też, że jako lokalna społeczność mamy coraz
większą świadomość, że należy wybierać takie inicjatywy, które
posłużą całej społeczności w jak najdłuższej perspektywie. Jeśli
przekłada się to na systematyczną poprawę warunków życia
w tych mniejszych i w tych większych miejscowościach, a czasem
także do upiększenia okolicy, to moim zdaniem należy
to bezwzględnie kontynuować. I fundusz sołecki przyjęty
do realizacji na 2017 r. taką właśnie kontynuację zapewnia –
dodaje Sylwester Ziemkiewicz.
WYZWANIA I PLANY NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Za strategiczną inwestycję roku 2017 samorząd gminy uznaje
modernizację drogi gminnej nr 291002W relacji WoźnikiCiółkowo. Zadanie to polega na gruntownej przebudowie
odcinków tej drogi o łącznej długości około 2,5 km., w technologii
asfaltowej wraz z podbudową i utwardzeniem poboczy.
Całkowity koszt tego przedsięwzięcia opiewa na kwotę około

960,00 tys. zł. Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą
zadania jest rma STRABAG, a termin realizacji to sierpień 2017 r.
Niezwykle istotnym elementem modernizacji tej drogi jest
również wykonanie wodociągu łączącego gminną sieć wodociągową ze Stacji Uzdatniania Wody Radzanowo–Dębniki ze
Stacją Uzdatniania Wody w Ciółkówku. Spięcie całości instalacji,
zwłaszcza w okresach długotrwałych susz, zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców w dostępie do uzdatnionej wody.
Ewentualna awaria jednego z ujęć pozwoli bowiem na bezkolizyjne zwiększenie wydajności dwóch pozostałych SUW.
Kosztorys tego zadania opiewa na kwotę 51 tys. zł. Aktualnie trwa
procedura wyłonienia wykonawcy.
Budżet gminny Radzanowo na 2018 r. zabezpiecza środki
nansowe również na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stróżewko.
W pierwszym półroczu 2017 r. podjęta zostanie decyzja
o przyznaniu gminie Radzanowo dotacji z PROW 2014-2020 na
budowę blisko 10-kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Stare Boryszewo, Nowe Boryszewo,
Stróżewko i Rogozino (ok. 220 przyłączy). Całkowita wartość
inwestycji to około 3,8 mln zł, a wnioskowana dotacja to 2,0 mln.
zł.
- Nawet jeśli wniosek nie otrzyma nansowania PROW nie
odstąpimy od realizacji tej inwestycji. To jeden z priorytetów
obecnej kadencji, więc albo będziemy poszukiwać alternatywnych źródeł nansowania, albo przystąpimy do samodzielniej realizacji, w oparciu o środki własnego budżetu zapisane
w Wieloletniej Prognozie Finansowej – zapewnia wójt.
Kolejne wyzwania inwestycyjne w gminie Radzanowo to
rozbudowa szkoły i przedszkola w Rogozinie oraz modernizacja
stacji wodociągowej Radzanowo-Dębniki. Projekt rozbudowy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie o kolejne sale
dydaktyczne, salę gimnastyczną, a w dalszej perspektywie także
o kompleks przedszkolny prawdopodobnie wraz z pozwoleniem

na budowę gmina Radzanowo otrzyma w pierwszym półroczu
2017 r. Ta strategiczna inwestycja wymaga bezwzględnie
pozyskania dotacji zewnętrznej. Dlatego zanim pojawi się
zatwierdzona dokumentacja urzędnicy analizują warunki
ogłaszanych programów i dotacji pod względem s nansowania
tej rozbudowy.
Od nowego roku rozpocznie się także projektowanie rozbudowy sieci kanalizacji w Radzanowie wraz z zaprojektowaniem
punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków w Woźnikach.
Realizacja takiego rozwiązania pozwoli w przyszłości mieszkańcom, którzy nie posiadają przyłączy do sieci kanalizacyjnej,
dowozić ścieki do zmodernizowanej oczyszczalni.
POTENCJAŁ MIESZKAŃCÓW GMINY RADZANOWO
- Jestem absolutnie przekonany, że społeczny potencjał
mieszkańców gminy Radzanowo jest ogromny i niezwykle
wartościowy. Spotykam się z mieszkańcami na co dzień, zarówno
indywidualnie w Urzędzie, jak i na wiejskich zebraniach, czy
podczas systematycznych zebrań z sołtysami. Wiem, że wszystkim nam zależy na rozwoju naszej małej ojczyzny – mówi
Sylwester Ziemkiewicz.
I zaznacza, że te dwa lata bycia wójtem wiele razy pokazały mu,
jak dużą rolę pełnią lokalni liderzy, nieformalne grupy aktywnych
mieszkańców, jednostki OSP, działania stowarzyszeń i klubów
sportowych. Dodaje, że rolą każdego samorządu jest stworzenie
warunków do jego jak najlepszego wykorzystania inicjatyw
i pomysłów służących rozwojowi zarówno mniejszych, jak
i większych miejscowości. - Staram się wpierać takie inicjatywy
oddolne, jak zawiązanie sekcji wędkarskiej, działania aktywizujące kobiety, seniorów, czy osoby bezrobotne. Duże znaczenie
dla mnie mają podejmowane lokalnie integracje mieszkańców.
Dlatego zapewniam, że gminne inwestycje w modernizacje
i wyposażenie świetlic wiejskich będzie kontynuowane w
przyszłości- mówi wójt.

Plac w centrum Rogozina

Świetlica wiejska w Męczeninie

Droga w Nowym Boryszewie

Chodnik ul. Szkolna w Radzanowie

Droga w Woźnikach

Ul. M. Konopnickiej w Radzanowie

Kilka słów Przewodniczącej Rady Gminy Radzanowo
Drodzy Czytelnicy,
w ostatnim czasie w działalności Rady Gminy, jak co roku wiele
uwagi poświęciliśmy projektowi budżetu na następny rok. Jak
ostatnio pisałam istotnymi zadaniami dla rozwoju naszej gminy
są: rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz podniesienie standardu
dróg lokalnych. Właśnie na tych kluczowych dla mieszkańców
oraz przyszłości gminy elementach infrastruktury musimy się
skupić. Przy realizacji tych zamierzeń niezwykle istotne jest
dobre wykorzystanie funduszy unijnych w nowej perspektywie
nansowej Unii Europejskiej. Dlatego też będziemy kontynuować rozpoczęte już działania w taki sposób aby móc maksymalnie wykorzystać właśnie rozpoczynający się nowy okres dotacji
unijnych. Prawdopodobnie będzie to ostatni czas kiedy
samorządy w sposób znaczący pozyskają dotacje z UE. W
przedłożonym Radzie przez p. Wójta projekcie budżetu na 2017r.
oprócz wydatków rocznych znajdują się również wydatki do
realizacji w ramach przedsięwzięć do wieloletniej prognozy
nansowej, takie jak:rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II w
Nowym i Starym Boryszewie, Stróżewku, Rogozinie wraz z
budową sieci wodociągowej ;
- wykonanie projektu budowlanego modernizacji stacji
uzdatniania wody w Dębnikach, spinka wodociągów SUW
Dębniki i SUW Ciółkówko, budowy odcinków sieci wodociągowych ;
- poprawa infrastruktury drogowej gminy, w tym budowa drogi

gminnej Woźniki-Ciólkowo, przebudowa drogi gminnej – ul.
Begno w Radzanowie, modernizacja ul. Rolnej i Leśnej w
Radzanowie ( wykonanie projektu budowlanego), modernizacja
drogi w Radzanowie-Dębnikach;
- wykonanie projektu budowlanego rozbudowy Szkoły
Podstawowej w Rogozinie;
-termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i budynku
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie;
- wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Radzanowie.
Należy też pamiętać, że obok subwencji od Państwa podstawą
nansowania Gminy są dochody z podatków, które Rada Gminy
uchwala każdego roku. Zgodnie z informacją Pani Skarbnik
Gminy, przedstawioną na sesji w dniu 28.10.2016r., na koniec
każdego roku budżetowego Minister Finansów określa górne
granice stawek kwotowych podatków lokalnych i do zadań
gminy należy ustalenie które i w jakiej wysokości będą obowiązywały w następnym roku budżetowym. Tak więc Minister podaje
stawki maksymalne a Rada może zastosować obniżenia
i zwolnienia. Do tej pory stawki maksymalne nigdy nie były
wprowadzane – były obniżane co spowodowało obniżenie
dochodów gminy i dodatkowo utratę kwoty subwencji
wyrównawczej przyznawanej na każdy rok budżetowy. W tym
miejscu pozwolę sobie przytoczyć kwoty skutków powstałych w
tym roku przy zwolnieniach podatkowych zastosowanych przez

Radę. Przedstawione przez p. Skarbnik Gminy szacunkowe (bo
rok budżetowy jeszcze się nie skończył) kwoty z tego tytułu w
2016 r. wyniosły:
- z tytułu podatku od nieruchomości - ok. 336 tys. zł. ,
- z tytułu podatku rolnego – ok. 84 tys. zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych - ok. 270 tys. zł,
- z tytułu podatku„podłogowego” – ok. 110 tys. zł.
W sumie to ok. 791 tys. zł. Są to kwoty, które nie wpłyną już do
budżetu gminy. W związku z powyższym jako Gmina nie zawsze
możemy pozwolić sobie na komercyjne rozwiązania czy
prowadzenie wielu inwestycji równocześnie. Wiele wykonywanych prac na terenie gminy zawdzięczamy dobrym inicjatywom
Sołtysów i Radnych, zaangażowaniu i kreatywności Pana Wójta
oraz jego Pracowników.
Szanowni Państwo, zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, to
szczególny czas dla naszych rodzin. Pozwólcie Państwo, że z
okazji tych Świąt, przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej
nocy, złożę Państwu płynące prosto z serca życzenia radosnych,
spokojnych świąt oraz pomyślności w Nowym Roku.
Jolanta Sochacka
Przewodnicząca
Rady Gminy Radzanowo
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Działalność „Anielskiego Kredensu”
Stowarzyszenie „Anielski Kredens” z Rogozina zostało
założone w lutym 2015 r. jako Koło Gospodyń Wiejskich.
Aktualnie skupia około 20 aktywnych członków i pozostaje
otwarte na powiększenie tego grona.
Misją organizacji jest propagowanie tych inicjatyw społecznych, które aktywizują intelektualnie, zycznie i duchowo
kobiety w różnych grupach wiekowych. Nasze cele statutowe
osiągamy poprzez cotygodniowe spotkania o charakterze
edukacyjno-kulturowym, podczas których członkinie zajmują się
wyrobem rękodzieła artystycznego od ozdób okolicznościowych
(bombki, pisanki, palmy), przez rzeczy użyteczne (doniczki,
wazony, torebki), po naukę różnorodnych technik zdobienia.
Rozwojowi a niekiedy odkrywaniu zdolności artystycznych
i manualnych towarzyszy wymiana doświadczeń oraz spędzanie
czasu w miłej atmosferze.
Wyroby „Anielskiego Kredensu” prezentowane były dotąd

na festynach i jarmarkach lokalnych oraz uroczystościach
gminnych i powiatowych, gdzie cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Członkinie stowarzyszenia brały również udział w konkursach
kulinarnych, prezentując dania kuchni staropolskiej. Z kolei
potrzeby kulturalne i integracyjne zaspokajamy atrakcyjnymi
wycieczkami, jak zwiedzanie sejmu, czy wizyta w Kole Gospodyń
w Ty ń c u p o ł ą c zo n a ze z w i e d z a n i e m Wro c ł aw i a .
Ogromną pomoc w organizacji tego ostatniego wyjazdu okazali
nam Starosta Płocki (fundator grantów) oraz Wójt Gminy
Radzanowo (sponsor gadżetów promocyjnych).
Ewa Przygoda
Stowarzyszenie Anielski Kredens

Przeżyli razem pół wieku
Każdy Jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to jubileusz
niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.
W piątek, 25 listopada 2016 roku 10 par z terenu Gminy Radzanowo
świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego. Wśród dostojnych Jubilatów
znaleźli się: Elżbieta i Jan Babeccy, Danuta i Józef Gościccy, Halina i Jan Hejna,
Zo a i Mieczysław Niedzielak, Alina i Henryk Karpińscy, Celina i Józef
Kochanowscy, Wanda i Janusz Rychlewscy, Krystyna i Roman Sarzalscy, Hanka i
Szczepan Sornat, Marianna i Karol Tokarscy, Alicja i Ryszard Żabowscy. W tym
wyjątkowym wydarzeniu Małżonkom towarzyszyły rodziny oraz goście na
czele z Wójtem Gminy R adzanowo Sylwestrem Ziemk iewiczem,
Przewodniczącą Rady Gminy Radzanowo Jolanta Sochacką, ks. Franciszkiem
Stepnowskim oraz ks. Krzysztofem Jędrzejewskim. Organizatorem spotkania
była Agnieszka Grabarczyk Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Radzanowie.
Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud włożony w zapewnienie bytu
rodzinie, za wychowanie dzieci i przeżycie pięćdziesięciu lat w jednym związku
małżeńskim Jubilaci zostali odznaczeni medalami za „Długoletnie pożycie
małżeńskie” przyznawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dekoracji Jubilatów tym wspaniałym odznaczeniem dokonał Wójt Gminy.
Każda z wyróżnionych par otrzymała również pamiątkowy dyplom, kwiaty oraz
symboliczny upominek. Zaproszeni goście składali Jubilatom gratulacje oraz
życzenia zdrowia, szczęścia i kolejnych lat wspólnego życia na dobre i złe.
W swoich wystąpieniach podkreślali, iż uhonorowane pary są wspaniałym
przykładem dla swoich dzieci, wnuków i wszystkich młodych małżeństw jak
należy iść wspólnie przez życie. Wzajemnym poszanowaniem i przywiązaniem
świadczą, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu każdego człowieka.
Jubilaci ze wzruszeniem wysłuchali tradycyjne „Sto lat” oraz występu
artystycznego w wykonaniu Alicji Atlak, Natalii Pęcherzewskiej i Natalii
Kobielskiej - podopiecznych Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie.

II Memoriał Stanisława Wochowskiego
II Memoriał Stanisława Wochowskiego, czyli Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Wójta Gminy Radzanowo zgromadził
rekordową liczbę uczestników. Przez ponad 6 godzin 73
zawodników rozgrywało pojedynki w 5 kategoriach wiekowych.
Uczestnicy z opiekunami, trenerami i własną publicznością
przyjechali z Bodzanowa, Bulkowa, Płocka, Małej Wsi, Nowej Góry,
Jeżewa k/Płońska, a nawet z Makowa Mazowieckiego.
Reprezentację naszej gminy stanowili zawodnicy zgłoszeni przez
SP w Ciółkówku, SP w Radzanowie, Gimnazjum w Radzanowie
i CKiS w Radzanowie. Nie zabrakło także indywidualnych zgłoszeń
miejscowych pasjonatów tenisa, jak Robert Tokarski - Radny Gminy
Radzanowo, Paweł Tokarski - Radny Powiatu Płockiego, Dorian,
Kamil i Zenon Grabarczyk - mieszkańcy Radzanowa oraz Mateusz i
Krzysztof Pietrzak - mieszkańcy Kosina.
Uroczystego otwarcia tegorocznych rozgrywek w imieniu Wójta
Sylwestra Ziemk iewicza dokonała Jolanta Sochack a Przewodnicząca Rady. Życząc zawodnikom wspaniałych wrażeń i
zmagań fair play, wyraziła opinię, że wszyscy startujący są
zwycięzcami, bo w sobotnie przedpołudnie, niezależnie od
własnych słabości i obowiązków, postawili na realizację swojej
sportowej pasji. Oto o cjalne wyniki tegorocznego turnieju: rocz.
2004 i mł.: 1. NATALIA KOSIELIŃSKA - SP Radzanowo; 2. MAJA
STAŃCZAK - Jeżewo; 3. KINGA WOLIŃSKA - SP Ciółkówko /
1. BARTOSZ SZATKOWSKI - Jeżewo; 2. KACPER STAŃCZAK - Jeżewo;
3. NORBERT ZACHANDREWICZ - SP Radzanowo;
rocz. 1998-2003: 1. NATALIA ŚLEPOWROŃSKA - Bulkowo;
2. ANDŻELIKA PAŃKA – Bulkowo / 1. JAKUB KOSIELIŃSKI Gimnazjum w Radzanowie; 2. PATRYK SZAJEWSKI - GCKiS
Bodzanów; 3. JAKUB RYBICKI - GCKiS Bodzanów;
rocz. 1997 i starsi: 1. KRZYSZTOF RUSZCZYŃSKI - Maków
Mazowiecki; 2. GRZEGORZ KASZUBA - Mała Wieś; 3. MARCIN
KACPRZYCKI - Mała Wieś;
Gmina Radzanowo obroniła ubiegłoroczne zwycięstwo w dwóch
kategoriach turniejowych, niestety pozostałe miejsca pucharowe
oddaliśmy gościom. Trochę szkoda, że jesteśmy aż tak gościnni...
Dekorowania zwycięzców podjęli się: Jolanta Sochacka Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo, Sylwia Witkowska -

Dyrektor SP w Ciółkówku, Paweł Tokarski - Radny Powiatu
Płockiego oraz Tomasz Siekierski - Prezes Stowarzyszeni
a Przyjaciół Gminy Radzanowo. Wójt Gminy Radzanowo Sylwester
Ziemkiewicz, choć nieobecny podczas rozgrywek, przyznał dwie
nagrody specjalne: Najlepszą Zawodniczką Gminy Radzanowo
została Kinga Wolińska (SP w Ciółkówku, trener: I. Zalewska),
a Najlepszym Zawodnikiem Gminy Radzanowo został Kamil
Grabarczyk (mieszkaniec Radzanowa, zgłoszenie indywidualne).
Honorowy patronat nad turniejem, staraniami współorganizatora
tj. Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Radzanowo, objął Poseł na
Sejm RP Piotr Zgorzelski.
Idea rozgrywania Memoriału zrodziła się w roku ubiegłym i ma na
celu popularyzowanie sportu, który w Gminie Radzanowo przed
laty rozwijał Stanisław Wochowski - nauczyciel i wieloletni dyrektor
Szkoły Podstawowej w Ciółkówku. Jego sukcesy są imponujące;
wystarczy wspomnieć, że jedną z wychowanek była Jadwiga
Kawałek-Szymanelis, Mistrzyni Polski w grze podwójnej kobiet
w 1988 r. i 1989 r. oraz w grze mieszanej z Andrzejem Grubbą w
1988 r. Stanisław Wochowski sam nigdy nie uprawiał czynnie tenisa
stołowego; potra ł jednak swoją pasją zarażać kolejne pokolenia.
Dodatkową atrakcją drugiej odsłony Memoriału był mecz
specjalny pomiędzy Natalią Kosielińską (lat 9) a Radnym Pawłem
Tokarskim, w którym Natalia z uśmiechem na twarzy urwała
rywalowi jeden set.
CKiS w Radzanowie dziękuje wszystkim osobom i instytucjom,
które przyczyniły się do organizacji wspaniałego widowiska
sportowego. Szczególne podziękowania składamy: Dyrekcji
Zespołu Szkół w Radzanowie za udostępnienie obiektu i sprzętu;
Sędziemu Głównemu K. Kosielińskiemu; A. Ziemkiewicz za
fotorelację i współorganizację, E. Zalewskiej, B. Marciniak
i A. Latarskiej za poczęstunek, P. Majchrzakowi, T. Siekierskiemu, P.
Jakubowskiemu i K. Kosielińskiemu za przygotowanie sali.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy osiągniętych wyników, a
publiczności i zawodnikom dziękujemy za pozytywne emocje sportowe i pojedynki fair play.
Centrum Kultury i Sportu
w Radzanowie
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25 lecie Hufca ZHP Mazowsze
W dniach 25-26 listopada 2016r w Radzanowie odbył się Złaz
drużyn harcerskich z okazji obchodów 25-lecia Hufca ZHP
"Mazowsze" Płock. W Rajdzie wzięły udział drużyny harcerskie
i starszoharcerskie z Bodzanowa, Blichowa, Nowego Miszewa,
Sikorza, Gąbina, Radzanowa- razem z wolontariuszami ok. 200
osób. Gospodarzem obchodów 25 lecia ZHP „Mazowsze” Płock
była 2 DSH „Wędrowne Ptaki” z Radzanowa, a lokalu użyczył
Zespół Szkół w Radzanowie. Wójt Gminy Radzanowo zasponsorował wszystkim smakowitą grochówkę.
To niezwykły dzień w harcerskim kalendarzu - święto harcerek
i harcerzy zrzeszonych w Hufcu Mazowsze, dla których służba
drugiemu człowiekowi jest fascynującym i pożytecznym
przeżyciem. Honorowy patronat nad uroczystością objął Wójt
Gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz, który w podziękowaniu za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży oraz
za pomoc okazaną ZHP w jego pracy wychowawczej, został
uhonorowany Srebrną Odznaką Przyjaciół Harcerstwa. Otrzymał
ją z rąk zastępcy komendanta Chorągwi Mazowieckiej harcmistrza Tomasza Sobolewskiego.
Na początku odbył się Przegląd Piosenki Harcerskiej
i Turystycznej, gdzie we wspaniałej atmosferze wśród przyjaciół i
serdecznych gości muzyka i śpiew połączyły nie tylko harcerskie
serca. Jury przeglądu wyłoniło I, II i III miejsce w poszczególnych
kategoriach wiekowych, a nagrody (drewniane statuetki) dla
laureatów wykonał pan Stanisław Dziembowski i pan Paweł
Fe l i c i a k p r z y w s p ó ł u d z i a l e u c z n i a k l . 2 b M i k o ł a j a
Matuszewskiego. I miejsce w kategorii 13-16 lat zdobył zespół z
Publicznego Gimnazjum w Radzanowie pod opieką Tomasza
Zalewskiego. W kategorii 9-12 lat harcerze pod opieką pani
Judyty Wyrzykowskiej zdobyli II miejsce. Wśród dźwięków
muzyki pojawił się ogromny okolicznościowy tort ufundowany
przez Rodziców i Przyjaciół harcerstwa Państwa Idźkowskich i
Dublas. Smakowite cukierki zawdzięczaliśmy Państwu
Klekowickim i Państwu Latarskim. Następnie obchody 25-lecia
ZHP uświetnił występem zespół ADHD z Rogozina, którego
opiekunem jest pan Norbert Pałysa. Zainteresowaniem cieszył
się również koncert zespołu „Wszyscy Byliśmy Harcerzami”,
zorganizowany przez dyrektor CKiS Magdalenę Kosielińską we
współpracy z Panem Tomaszem Zalewskim.
Poranek kolejnego dnia drużyny rozpoczęły grą terenową. W
tym roku trasy rajdu przygotował pan Kamil Jakubowski, który

jest opiekunem drużyny harcerskiej w gimnazjum. Zadania
powiodły harcerzy przez urokliwe zakątki gminy Radzanowo.
Były to trasy tematyczne - harcerska upamiętniała postać
Zawiszy Czarnego, a starszoharcerska obejmowała zadania
survivalowe. Uczestnicy poprzez różnorodne zadania, gry
i zabawy wzbogacali swoją wiedzę, obcując jednocześnie
z przyrodą i podziwiając uroki polskiej jesieni w lasach i wioskach
Mazowsza. Impreza mogła odbyć się dzięki częściowemu
s nansowaniu przez Starostwo Powiatowe w Płocku i wsparciu
licznych sponsorów doceniających zalety harcerstwa - Wójta
Gminy Radzanowo, Dyrektora Zespołu Szkół w Radzanowie, oraz
pracy społecznej organizatorów, nauczycieli Publicznego
Gimnazjum w Radzanowie, nauczycielek ze Szkoły Podstawowej
w Radzanowie: Izy Pikały i Patrycji Łęckiej, a także kadry
instruktorskiej i rodziców. Nad opieką medyczną harcerzy
czuwał Radny Gminy -Marcin Kochanowski, a duchowąks. Franciszek Stepnowski, który od 25 lat współpracuje z naszą
drużyną harcerską i wspiera jej działalność.
W poszczególnych kategoriach wiekowych harcerze, harcerze
starsi wyłoniono I, II, III miejsce, a laureaci otrzymali Puchary
Komendanta Hufca ZHP, Wójta Gminy Radzanowo, Dyrektora
Zespołu Szkół oraz nagrody. Okolicznościowy Puchar
Komendanta Adama Wink lera został wręczony Panu
Dyrektorowi Bolesławowi Urbaniakowi i drużynowej Jolancie
Sochackiej w nagrodę za 25 – letnią realizację zadań statutowych
ZHP w szkole w Radzanowie. Wyróżnienie za pracę na rzecz
Hufca otrzymała Pani Elżbieta Bartczak.
Na złazie ZHP realizowano też program„Bliżej Mazowsza” przy
współudziale GKRPA z przewodniczącą Marzeną Kowalewską,
Panią Pedagog Izabelą Mikołajewską i Panią Martą Malinowską,
a także p. dyr. Iwoną Jaroszewską, która pomogła w jego
realizacji. Komendant Hufca ZHP "Mazowsze" Płock zadbał, by
strudzonym wędrowcom nie zabrakło słodkości, a każdy
odjechał z pamiątkową przypinką z logo złazu. Wszyscy bawili się
znakomicie - to był wartościowy i pełen radosnych wrażeń
weekend.
Zespół Szkół
w Radzanowie

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na
szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości" - to słowa
wielkiego Wodza Narodu Polskiego Józefa Piłsudskiego
przywołane podczas tegorocznych gminnych obchodów
Narodowego Święta Niepodległości.
Celebrowanie radości z życia w niepodległej Ojczyźnie
rozpoczęła msza święta w kościele św. Floriana w Radzanowie.
Odprawili ją w koncelebrze ks. proboszcz Franciszek Stepnowski
i ks. dr Janusz Wiśniewski - proboszcz para i św. Siostry Faustyny
Kowalskiej w Rogozinie. W tym uroczystym nabożeństwie udział
wzięli Wójt Gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz,
Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Sochacka, Radni Gminy
Radzanowo i mieszkańcy kilku gminnych miejscowości. Bardzo
piękną postawę zaprezentowali Druhowie-Strażacy z gminnych
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych pod dowództwem
komendanta Krzysztofa Bijaty wraz z pocztami sztandarowymi
OSP Radzanowo i OSP Woźniki. Harcerze z 2. DSH "Wędrowne
Ptaki" z Radzanowa krótkim programem artystycznym wprowadzili obecnych w tematykę nostalgii za utraconym krajem.
Na drugą część obchodów goście i mieszkańcy zostali
zaproszeni do Centrum Kultury i Sportu. Widowisko rozpoczęła
prezentacja historii Polski, od panowania Stanisława Augusta
Poniatowskiego, przez trzy rozbiory naszego kraju, zrywy
powstańcze, po upragniony dzień 11 listopada 1918 roku.
Występy artystyczne rozpoczęło wspólne odśpiewanie„Mazurka
Dąbrowskiego” i „Roty” – dwóch najbardziej patriotycznych

pieśni naszego narodu. Największe owacje otrzymali najmłodsi
artyści, czyli Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w
Radzanowie przygotowani przez Cecylię Wójcik. Pieśń "Przybyli
ułani pod okienko" ubarwili piękną choreogra ą taneczną i jazdą
konną ułanów. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ciółkówku pod
kierunkiem Iwony Zalewskiej zaśpiewali m.in. "Miejcie nadzieję!”
- kompozycję Zbigniewa Preisnera do wiersza Adama Asnyka. Z
kolei wokaliści i soliści CKiS (przyg. Romuald Podress) zaprosili
obecnych do wspólnego podróżowania pieśnią po historii
Polski: od pieśni niepodległościowych ("Wojenko, wojenko",
"Piechota", "Hej, hej ułani"), przez "Pałacyk Michla", "Deszcz,
jesienny deszcz" i "Kolędę Warszawską 1939" po "Biały Orzeł" i
"Nie idź na wojnę" z przedstawienia "Pisk Orła Białego" (A.
Szafraniec). Wśród występujących nie mogło zabraknąć także
Chóru "Złota Jesień" z dyrygentem Robertem Majewskim
i akompaniatorem Tomaszem Sarniakiem. Seniorzy wraz
z publicznością odśpiewali "I Brygadę", "Białe róże", a także
wzruszającą pieśń "Ojczyzno ma" (sł. i muz. K. Dąbrowski) oraz
„Polskie kwiaty" (sł. i muz. Magdalena Nazaretanka) ukazujące
piękno i niepowtarzalność polskiej przyrody. W utworze
nałowym Kinga Siedlich wyśpiewała motto, jakim powinni
kierować się współcześni Polacy: "(…) dzisiaj ty żyjesz w kraju tak
bogatym historią swą, mową, sztuką te trzy kwiaty trzymasz w
swych rękach, jak schedę pokoleń muszą wciąż kwitnąć, by kraj
dalej trwał" ("Ojczyzna" Marek Grechuta).
Koncert Pieśni Niepodległościowych w dniu 11 listopada

2016 r. zgromadził szerokie grono publiczności. Z zaproszenia
skorzystali m.in. Radni Powiatu Płockiego Paweł Jakubowski
i Paweł Tokarski, Radni Gminy Radzanowo: Krzysztof Janecki,
Ryszard Jóźwiak i Krzysztof Sobczak, ks. dr Janusz Wiśniewski,
Danuta Brzozowska – Dyrektor Samorządowego Przedszkola w
Radzanowie, Sylwia Witkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Ciółkówku, komendant gminny Krzysztof Bijata, Druhowie
Strażacy z gminnych jednostek OSP, Kazimierz Majewski – były
Wójt Gminy Radzanowo, a także rodzice małych artystów i
mieszkańcy wielu miejscowości naszej gminy.
Wójt Sylwester Ziemkiewicz z zadowoleniem przyznał, że to
ogromne szczęście, że nasza lokalna społeczność potra
celebrować Narodowe Święto Niepodległości godnie, bez waśni
i podziałów politycznych, z radością i dumą. Przypomniał, że te
najważniejsze wydarzenia historyczne działy się niedaleko nas,
bo przecież jedna z bitew Powstania Styczniowego toczyła się
w Ciółkowie. Pamięć o bohaterach, którzy przelali wówczas swą
krew została uczczona złożeniem kwiatów przy tablicy upamiętniającej te walki, jaka znajduje się przy kościele w Woźnikach.
Koncert Pieśni Patriotycznych zakończył się słodkim poczęstunkiem uczestników, gości i publiczności przygotowanym
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo. Ceremonią
towarzyszącą było również zaprzysiężenie 5. Harcerzy z 2. DSH
„Wędrowne Ptaki”
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154 rocznica Bitwy pod Ciółkowem
W styczniu będziemy obchodzić 154. rocznicę ważnej bitwy,
która rozegrała się na naszym terenie. 22 stycznia 1863, w
okolicach Ciółkowa miało miejsce pierwsze starcie Powstania
Styczniowego. Przypomina nam o tym głaz ustawiony kilka lat
temu przy kościele para alnym w Woźnikach. Udając się tam, by
wspomnieć powstańców walczących o naszą wolność, warto
znać tło i przebieg tych wydarzeń.
Działania poprzedzające Powstanie na ziemiach płockich
W Województwie płockim, tak jak w innych częściach Królestwa
Polskiego, okres przedpowstańczy wyróżniał się masowością
i liczebnością manifestacji. Patriotyczny nastrój ogarniający kraj
przed wybuchem powstania był spowodowany postawą
młodych, którzy chłonęli rewolucyjne idee, niesione przez
Polaków powracających z emigracji. Społeczeństwo solida
ryzowało się w idei wolności. Noszono czamarki i konfederatki,
kobiety komponowały swoje stroje w nawiązaniu do strojów
narodowych.

Oddział kosynierów Powstania Styczniowego
Pierwszą z serii patriotycznych manifestacji w naszej okolicy był
pogrzeb nieznanego mężczyzny, którego ciało wyłowiono
z Wisły w Płocku. Uznano go za o arę masakry w Warszawie (8
kwietnia 1861), kiedy to Rosjanie ostrzelali bezbronny tłum
zebrany na Placu Zamkowym. Największe z lokalnych zgromadzeń przed Powstaniem Styczniowym odbyło się w Skępem (12
Lipca i 12 sierpnia), w którym uczestniczyło ok. 15 tys. osób.
Zgromadzeni wysłuchali patriotycznego, podniosłego kazania,
ale tak jak czyniono to wcześniej, również po tym zgromadzeniu
uczestników nękano aresztowaniami i represjami.
Dążenia niepodległościowe Polaków były w tym czasie jawnie
manifestowane, a nastroje jednoznacznie antyrosyjskie.
Duchowieństwo organizowało zebrania w diecezjach, przeprowadzało zbiórki na rzecz mającego powstać Państwa
Polskiego. Tworzono konspiracyjną administrację, a na wieś
wysyłano osoby przeprowadzające agitację, co miało skutkować
większą świadomością narodową chłopów i przez to zapewnić
zrywowi ich poparcie. W tej działalności napotkano jednak na
wiele problemów. Niepodległościowym działaniom Polaków
przeciwdziałali koloniści niemieccy, wrogo nastawieni do
polskości. Przez swą większą zamożność uważani byli przez
chłopstwo za ludzi z „wyższym rozumem” co często decydowało
o przejmowaniu ich poglądów. Przeszkodą byli też Polacy –
dawni żołnierze armii carskiej, którzy po służbie, popadając w
biedę, stawali się donosicielami i zdrajcami, a mizerne wykształcenie odebrane na rosyjskiej służbie dawało im kredyt
zaufania mieszkańców wsi.
W odpowiedzi na mającą nastąpić 25 stycznia 1863 brankę do
wojsk carskich, wybuch powstania wyznaczono na noc z 22 na
23 stycznia. Niestety pobór do armii został przeprowadzony na
tydzień przed zapowiedzianym terminem, w nocy z 15 na 16
stycznia. Branka powszechna została też zastąpiona imienną, co
skłoniło zagrożoną młodzież poborową do ucieczki z miasta
i udania się w lasy serockie, kampinoskie i wyszogrodzkie. Ta
grupa do dziś jest znana jako „dzieci warszawskie”. Ich sytuacja
była niezwykle ciężka ze względu na głód, mrozy i brak kadry
dowódczej. Na Ziemi wyszogrodzkiej ich obecność wywołała
wielkie zaniepokojenie. Doinformowana szlachta słusznie
postrzegała ich jako ludzi chroniących się przed poborem,
natomiast włościanie wraz z kolonistami niemieckimi wierzyli
pogłoskom rozsiewanym przez moskiewskich agentów.
Pogłoski te mówiły, jakoby szlachta„sprowadziła Warszawiaków
celem wyrżnięcia i wymordowania” mieszkańców wsi.
W wioskach, przez które szli powstańcy wyczuwało się obawę
i podejrzliwość. Noc spędzali w lesie, w dzień wracali do
domów. Lokalna ludność niemiecka gromadziła się w celu
obrony uzbrojona w cepy, widły i siekiery. Wysyłano do władz
delegacje z prośbami o udzielenie pomocy i informacjami o
ukrywających się konspiratorach.

Zygmunt Padlewski, wyznaczony na naczelnika wojennego
płockiego przez Komitet Centralny, powiódł „dzieci warszaw
skie” w głąb województwa. Ze względu na trudne warunki
terenowe (trwające roztopy) oraz patrole wojsk rosyjskich
powstańców podzielono na grupy. Jedna z nich, lepiej uzbrojona, ruszyła do Płocka drogą przez Płońsk, Górę i Ciółkowo. Sam
Padlewski odłączył się od oddziałów by jak najszybciej znaleźć
się w na miejscu.
Sytuacja w Płocku
W Płocku stacjonowały w tym czasie stosunkowo niewielkie siły:
3 roty piechoty pułku morumskiego, około setka kadry
podo cerskiej, setka kozaków oraz załoga miejscowej komendy
inwalidów – około 200 osób. Do miasta docierały szczątkowe
informacje o zbieraniu się powstańców w lasach pod Warszawą,
jednak tu nikt nie spodziewał się ataku. Panowało przekonanie,
że spiskowcy i poborowi uciekli z miasta.
Lokalne środowiska niepodległościowe zdecydowały
o wysłaniu patriotycznej młodzieży na spotkanie niedoszłym
poborowym ze stolicy. Przed świtem, 20 stycznia, w Płocku
zgromadziła się grupa 12 uczniów miejscowego gimnazjum
(dzisiejszej Małachowianki), którym polecono udać się do lasu
znajdującego się pomiędz y Ciółkowem, Dąbruskiem
i Staroźrebami i oczekiwać tam na oddział z Warszawy. Uzbrojeni
byli tylko w dwie dubeltówki, sprawiające im trudności w
marszu. Obawiając się aresztowania obrali drogę na przełaj,
trzymając się lasów i dopiero po południu dotarli do karczmy w
Ciółkowie, gdzie otrzymawszy posiłek od właściciela Piegata,
ruszyli do Cieszewa na nocleg. W środę 21 stycznia po obiedzie
ruszyli w stronę Dąbruska. Po drodze niejaki Bogusławski
darował im kolejną sztukę broni. Uczniowie skierowali się do
Ciółkowa, a ich uzbrojenie powiększyło się o kolejną dubeltówkę
otrzymaną od lokalnego mieszkańca - Ujazdowskiego. Do grupy
dołączył także lokaj z Ciółkowa – Florian Lewandowski. W dzień
ustalony na rozpoczęcie powstania (22 stycznia) przed świtem
zjedli śniadanie i wczesny obiad w Ciółkowie, następnie ruszyli
na poszukiwania oddziału„dzieci warszawskich”.
Gen. Mangden, zastępujący naczelnika wojskowego okręgu w
Płocku – gen. Semekę, zdecydował o potrzebie wykonania
zwiadu i dodatkowo rozproszył miejską załogę, wysyłając siły
z Płocka do Wyszogrodu, Płońska, Bielska i wsi Seceny. Po
wyjściu tych kolumn do miasta dotarły kolejne informacje od
szpiega Budancowa: w okolicach Ciółkowa formował się oddział
powstańczy. Wysłano w tym kierunku kompanię pułku
muromskiego pod dowództwem płk. Kozlaninowa. Dowódca
otrzymał rozkaz, żeby brać powstańców żywcem, nie używać
karabinów, a najlepiej w ogóle ich nie nabijać.
Kozlaninow natknął się na płockich uczniów pod dowództwem
Święcickiego z Nowej Wsi, kierujących się w stronę lasu pod
Ciółkowem. Mimo przeprowadzonego odwrotu w stronę
Ślepkowa, zostali zauważeni i wysłano za nimi pościg 10
kozaków. Kolejnych 10 skierowano do przeszukania Ciółkowa,
a piechotę dowódca poprowadził w kierunku Staroźreb. W
czasie tej drogi otrzymał informację, że w kierunku na Dąbrusk
znajduje się oddział powstańczy z Warszawy. Poprowadził
wojsko na przełaj przez brzezinkę staroźrebską, skręcając
naprzeciw folwarku Opatówiec. Pod Dąbruskiem natra ł na ok.
100-osobowy oddział „warszawskich dzieci” pod dowództwem
Rogalińskiego – byłego austriackiego o cera huzarów, o cera
wojsk Garibaldiego, instruktora w polskiej szkole wojskowej we
Włoszech w latach 1861-62.
Bitwa pod Ciółkowem
Oddział spożywał obiad na dziedzińcu dworskim. Ich uzbrojenie
przedstawiało się mizernie. Powstańcy posiadali tylko 2 strzelby,
30 kos, większość miała tylko kije, topory, siekiery. Rogalińki
widząc zagrożenie i będąc świadomym swojej niekorzystnej
pozycji, zaczął cofać się przez las i pole w stronę Płocka. Minął
w dużej odległości Zagrobę i zatrzymał się blisko Ciółkowa
przygotowując atak. Rosjanie myśląc, że powstańcy się poddają,
podeszli pod Ciółkowo rozciągając nadmiernie łańcuch
żołnierzy. Kozlaninow przemówił do powstańców, zachęcając
do rozejścia się. Obiecał zebranym, że tylko najbardziej winni
zostaną wysłani do Rosji i to zaledwie na 2 miesiące.
Po przemówieniu nieoczekiwanie padł sygnał do ataku.
Rogaliński celnym strzałem z fuzji i zwalił z konia rosyjskiego
dowódcę. Celny ogień i frontalny atak rozbił oddział rosyjski,
który w panice rzucił się do ucieczki. Rozpoczęła się rzeź,
moskale zostali rozniesieni kosami.
Podczas tej potyczki Kozlaninow zginął, jednak istnieje kilka
sprzecznych relacji opisujących jego śmierć. Najpewniej zginął
od strzału polskiego dowódcy – Rogalińskiego. Inna wersja
mówi, że dowódcę miał zabić syn rzeźnika z Warszawy uderze
niem topora w tył głowy. Kolejne opisują ścięcie jego głowy kosą
lub uderzenie siekierą.
Oddział rosyjski poniósł ogromne straty: 43 żołnierzy poległo,
17 odniosło rany, ocalało tylko 18. Podaje się też liczbę 70
zabitych żołnierzy. Rannych odtransportowano furmankami do

Drobina. Straty powstańców były minimalne: tylko 3 rannych,
w tym Rogaliński, który stracił oko. Był zmuszony opuścić
oddział, a następnie udał się na emigrację. Zdobyto 40 karabinów.
Reszta oddziału rosyjskiego w popłochu udała się do Bielska,
gdzie stacjonowała inna kolumna rosyjska wysłana z Płocka. Tam
moskale naładowali broń ostrą amunicją.

Artur Grotterg - Pożegnanie Powstańca
W tym czasie Zygmunt Padlewski był w drodze do Płocka. W
Płońsku zmienił konie i po południu 22 stycznia dojechał do
Góry. Tu z powodu dużego ruchu podróżnych wszystkie konie
były w rozjeździe. Po zasięgnięciu rady u miejscowego karczma
rza udał się pieszo z walizką w stronę Staroźreb, lecz po drodze
spotkał miejscowego włościanina jadącego wozem i wynajął go
na drogę do Płocka. W okolicach Opatówca, Padlewski dowiedział się od nieznajomego podróżnego, że godzinę wcześniej
pod Ciółkowem miała miejsce potyczka. Ponoć padły tam liczne
strzały, a po wygranej powstańców, niedobitki moskali grasują w
Ciółkowie i Woźnikach, gdzie kozacy aresztowali księdza i kilka
innych osób. Padlewski zrezygnował z dalszej drogi w obawie
przed aresztowaniem oraz z powodu woźnicy, który odmówił
kontynuowania podróży. Ruszył sam, pieszo w kierunku Płocka,
jednak nie dotarł tam. Istnieje relacja mówiąca o tym, że
odwiedził zwycięski oddział , ale nie objął nad nim komendy.
Równolegle z tymi wydarzeniami trwały zmagania płockich
uczniów z pościgiem dziesięciu kozaków wysłanych przez
Kozlaninowa. Młodzież utrzymywała ich w bezpiecznej
odległości poprzez salwy z broni palnej. Po zmroku schronienie
dał im pobliski las, przez który dotarli do lokalnego folwarku i po
ukryciu broni spędzili tam noc, dzieląc swoją grupę pomiędzy
stodołę i lodownię. Rano, 23 stycznia, zostali pojmani przez tych
samych kozaków, wiozących na wozach kilku jeńców, między
innymi księdza z Woźnik – Wojciecha Bazimierskiego i szlachcica
Przedpełskiego z Przedpełc, który miał na sobie buty po zabitym
pułkowniku Kozlaninie. Niektóre źródła podają, że pomiędzy
jeńcami znajdował się również sam Padlewski, który jednak
w drodze do Płocka zeskoczył z wozu i ukrył się w lesie.
Pojmanych uczniów odstawiono do Płocka, gdzie odbył się sąd
wojskowy skazując ich na karę śmierci przez rozstrzelanie. Wyrok
miał zatwierdzić sąd w Warszawie, ale w rezultacie wykonano go
tylko na dwóch jeńcach. Dla reszty z nich sąd został powtórzony,
a końcowe kary były o wiele łagodniejsze.

Mapa potyczek w najbliższej okolicy Płocka
Pochówek rosyjskiego dowódcy nastąpił ponoć zaraz po bitwie
pod Ciółkowem, na niewielkim wzniesieniu w okolicy miejsca
śmierci. Niestety dziś nie wiadomo gdzie znajdował się ten
wzgórek.
Dalsze losy „dzieci warszawskich” również są nieznane. Oddział
nie pojawił się w Płocku w nocy z 22 na 23 stycznia. Możliwe, że
pozbawiony dowódcy na obcym terenie natknął się na kolumnę
rosyjską z Bielska i został doszczętnie rozbity.
Jacek Pietrzyk
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Radzanowo
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„Ciółkowskie Rogale”
W październiku bieżącego roku przy
Szkole Podstawowej w Ciółkówku pani
Olga Sawicka założyła próbną drużynę
harcerską, która przyjęła nazwę "30 DH
Ciółkowskie Rogale". Nazwa drużyny
jest symboliczna, gdyż ściśle wiąże się
z historią regionu jej członków. Cyfra
"30" to numer ewidencyjny budynku
s z k o ł y, n a t o m i a s t p r z y m i o t n i k
"ciółkowskie" nawiązuje do miejsca,
w którym drużyna regularnie spotyka
się na zbiórkach. Ostatni człon "rogale"
zaczerpnięto od nazwiska dowódcy
polskiego oddziału powstańczego
Aleksandra Rogalińskiego, który 22
stycznia 1863 pod Ciółkowem, w jednej
z pier wszych bitew powstania
styczniowego, odniósł zwycięstwo.
"Ciółkowskie Rogale" mają już za sobą

Z życia szkoły i przedszkola w Rogozinie
pierwszy biwak w szkole. Na zbiórkach
uczą się harcerskich pieśni i pląsów,
poznają historię i symbolikę harcerstwa, a także kształcą umiejętności
z terenoznawstwa i samarytanki.
W dniach 25 - 26 listopada br. drużyna
uczestniczyła w Złazie Harcerskim pn.
"Bliżej Mazowsza" w Radzanowie. W ten
sposób wzięła czynny udział
w obchodach 25-lecia powstania Hufca
ZHP "Mazowsze" Płock. "Ciółkowskie
R ogale" zajęły I miejsce w gr ze
terenowej "Tropem Zawiszy Czarnego"
oraz III miejsce w Przeglądzie Piosenki
Harcerskiej i Turystycznej.

DANE KONTAKTOWE
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

RADA GMINY RADZANOWO
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
Sobczak Krzysztof - Radny
Szymański Jacek – Przewodniczący Komisji Rady
Tokarski Robert – Przewodniczący Komisji Rady
Trojanowska Agata – Radna
Trojanowski Sławomir – Radny
Sobiecki Michał – Radny

Szkoła Podstawowa
w Ciółkówku

8 października szkolna drużyna SKKT-PTTK „Wytrwali
Wędrowcy” wzięła udział w XXXVIII pieszym Rajdzie
„Pieczonego Ziemniaka”. Nasi uczniowie pokonali
dystans 10 km i zajęli III miejsce. Impreza zorganizowana
była przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK i Koło
Terenowe w Płocku. Wspólny marsz na trasie Słupno –
Białobrzegi – Wykowo – Liszyno zakończył się pysznym
ziemniakiem. Rajd zorganizowali nauczyciele: Anna
Śliwińska i Norbert Pałysa. Jak zawsze pomagali nam
rodzice „Wytrwałych Wędrowców”, którym serdecznie
dziękujemy.
21 października klasa 3.B uczestniczyła w zajęciach
laboratorium biologicznego. Zajęcia odbyły się
w Zakątku Odkrywców w Stróżewku. Dzieci odbyły
fascynującą wyprawę do świata nauki, zamkniętego
w komórkach roślinnych. Podróż do wnętrza rośliny
odbyła się dzięki wykładowi i eksperymentom Profesora
oraz jego pomocników. Najbardziej interesujące
i fascynujące dla dzieci były obserwacje mikroskopowe
oraz samodzielne wykonywanie preparatów mikroskopowych. Na koniec, w nagrodę za pilną naukę,
wszyscy adepci nauk biologicznych otrzymali nasionka
do samodzielnej hodowli roślinnej.
W sobotę, 22 października, młodsza i starsza grupa
przedszkolaków brały udział w uroczystości „Pasowania
na Przedszkolaka”. Był to szczególny dzień dla dzieci,
które we wrześniu po raz pierwszy przekroczyły próg
przedszkola oraz ich pierwszy publiczny występ przed
licznie zgromadzoną publicznością. Dzieci w odświętnych strojach pięknie zaprezentowały program artystyczny wszystkim zaproszonym gościom, m.in.
recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły. Wśród
zaproszonych gości był Wójt Sylwester Ziemkiewicz,
Radni Gminy Radzanowo: Krzysztof Czerwiński i
Sławomir Trojanowski, ks. dr Janusz Wiśniewski,
przedstawicielki Stowarzyszenia „Anielski Kredens” oraz
Rady Rodziców działającej przy Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Rogozinie.
Pan Dyrektor za pomocą magicznego ołówka dokonał
pasowania każdego przedszkolaka. Na pamiątkę tego
wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy i upominki od

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
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

SKŁADY KOMISJI
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

zaproszonych gości. Maluchy były pogodne, radosne
a co najważniejsze dumne, że zostały prawdziwymi
przedszkolakami.
Przedszkolna grupa „Odważne krasnoludki” rozpoczęła akcję głośnego czytania znanych bajek. Pomysł
autorstwa wychowawczyni tej grupy Beaty Kisio,
zakłada popularyzację czytelnictwa wśród najmłodszych. Będą to cykliczne, cotygodniowe zajęcia,
odbywające się pod hasłem „Czwartek z bajką”. Bajki
czytać będą zaproszeni goście – rodzice, dziadkowie,
osoby publiczne. Cykl rozpoczęła zaprzyjaźniona
z naszym przedszkolem bibliotekarka Gminnej
Biblioteki Publicznej w Radzanowie Filia w Rogozinie –
Beata Kapowicka. Pani Beata przeczytała dzieciom„Jasia
i Małgosię”. W kolejne czwartki bajki czytali dzieciom:
nasz dzielnicowy policjant Paweł Rogalski, anglistka
Marzena Woźniak-Trojanowska i mama jednego
z przedszkolaków Joanna Borychowska.
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Rogozinie

OŚWIATA
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

REDAKCJA
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

