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Gnasza

Radzanowo

W ostatnim czasie gmina Radzanowo uzyskała z Polskiej 
Spółki Gazownictwa informację na temat zaawansowania 
planów budowy sieci gazowej w miejscowościach Rogozino, 
Stróżewko, Nowe i Stare Boryszewo. Według zapewnień 
przedstawicieli Spółki w połowie bieżącego roku planowane 
jest ogłoszenie przetargu na wykonanie I etapu tej inwestycji
z realizacją rozpoczynającą się jeszcze w tym roku. Z kolei na 
przełomie III i IV kwartału inwestor przewiduje przetarg na 
II etap prac, których realizacja nastąpi w roku przyszłym. 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych odbędą się spotkania 
przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa z Mieszkańcami 
zainteresowanymi podpisaniem umów przyłączeniowych. 
Budowa sieci gazowej przyczyni się do poprawy atrakcyjności 
Gminy Radzanowo, jako dobrego miejsca do życia i rozwoju 
przedsiębiorczości. Samorząd dołoży wszelkich starań, by 
o dalszym rozwoju sprawy informować Państwa na bieżąco.

Marcin Kuczkowski

mina

Budowa sieci gazowej na terenie gminy Ruszyła przebudowa drogi 
Woźniki - Ciółkowo
Rozpoczęły się prace modernizacyjne na jednej z kluczowych 

inwestycji drogowych zaplanowanych na bieżący rok. Mowa 
o drodze relacji Woźniki – Ciółkowo. Firma STRABAG, która jest 
wykonawcą tego zadania, pracuje obecnie nad korytowaniem 
i wykonaniem podbudowy pasa drogowego. Wykonawca zapewnia, 
że jeśli sprzyjające warunki atmosferyczne utrzymają się, ukończenie 
robót budowlanych nastąpi dużo wcześniej niż zakłada to podpisana 
umowa. Gruntowna przebudowa tej drogi obejmuje odcinek blisko 
2,5 km długości i wiąże się również z budową instalacji spinającej 
wszystkie gminne stacje uzdatniania wody w jedną, alternatywnie 
zasilaną sieć wodociągową. 
W trakcie prac modernizacyjnych mogą występować okresowe 
utrudnienia w ruchu, więc prosimy Mieszkańców o wyrozumiałość 
i  zachowanie ostrożności.

Radzanowo SMS
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego  systemu 
informowania i ostrzegania. Podstawową rolą tego systemu 
jest zapewnienie większego bezpieczeństwa oraz skutecznej 
komunikacji samorządu z mieszkańcami.
Poprzez dołączenie do systemu będziecie Państwo 
otrzymywać informację (SMS) o aktualnych sprawach 
dotyczących gminy, zagrożeniach i niebezpieczeństwach, 
utrudnieniach i  awariach, imprezach kulturalnych, 
sportowych oraz innych ważnych wydarzeniach z naszego 
terenu. 
Aby zarejestrować się w systemie należy wypełnić krótką 
ankietę dostępną na stronie www.radzanowo.pl i dostarczyć 
do Urzędu Gminy lub wypełnić formularz on-l ine: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr4fO9CUXfW
QGFuko-8b0vJPHf4voVQkH7xR2WwiZ1mv8-oA/viewform 

Zapraszamy do korzystania.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

składamy najserdeczniejsze życzenia:

wiele spokoju, radości, serdecznych spotkań 

w gronie rodziny i przyjaciół

oraz nadziei, która da siłę

w pokonywaniu codziennych trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość 

Wójt Gminy Radzanowo 

Sylwester Ziemkiewicz

z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Sochacka

wraz z Radnymi

Drodzy Mieszkańcy Gminy Radzanowo



W ramach przeprowadzonych działań prewencyjnych Posterunek Policji 
w Radzanowie apeluje do wszystkich Mieszkańców o zwrócenie 
szczególnej uwagi na dwa bardzo istotne zagadnienia:
1.  Na drogach relacji Radzanowo – Kosino i Radzanowo – Lasocin dochodzi 
do nagminnego łamania przepisów ruchu drogowego, w tym głównie do 
przekraczania dozwolonej prędkości. Wszystkich uczestników ruchu 
obowiązuje przestrzeganie przepisów drogowych, kulturalna, ostrożna 
i bezpieczna jazda. Dostosowywanie prędkości do istniejących ograniczeń 
oraz do warunków drogowych przyczynia się w znacznym stopniu do 
poprawy bezpieczeństwa.
2.  Na właścicielach posesji ciąży obowiązek właściwego ich oznakowania 
tj. umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym 
nieruchomości, nazwą ulicy, placu, czy miejscowości. Łatwość identy�kacji 
poszczególnych domów ma istotne znaczenie, zwłaszcza w codziennej 
pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek, jak również 
służb ratowniczych. Często zdarza się, że ratownicy medyczni, strażacy lub 
policjanci błądzą w terenie, pytając sąsiadów o konkretny adres wezwania 
albo interwencji. Tym samym tracą bezcenne sekundy, minuty, które mogą 
uratować czyjeś zdrowie i życie.

ZR

Posterunek Policji apeluje
W ramach  naboru  wniosków z PROW  2014-2020  Gmina 

Radzanowo  złożyła w grudniu ubiegłego roku aplikację   na 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
w miejscowościach: Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, 
Stróżewko i Rogozino. 
W dniu 11.01.2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego 
podał informację o kolejności przysługiwania pomocy 
na operacje typu „Gospodarka Wodno-ściekowa”, według 
której Gmina Radzanowo zajmuje 4. pozycję na 225 gmin 

z województwa mazowieckiego. Przewidywany termin 
podpisywania umów na do�nansowanie to maj bieżącego 
roku.
Rozpoczęcie  prac  nastąpi  po podpisaniu  umow y 
o do�nansowanie oraz po wyłonieniu wykonawcy 
na realizację  zadania. Przewiduje się, że roboty realizowane 
będą od II połowy 2017 roku. Długość  wybudowanej sieci 
kanalizacji wynosić będzie blisko 10 km.

Małgorzata Sztendur

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 

STRONA 2

W ramach naboru z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Radzanowo  złożyła 
w lutym wniosek na do�nansowanie modernizacji 
indywidualnych źródeł ciepła tj.: na wymianę kotłów na 
gazowe, olejowe lub opalane biomasą. Wpłynęło około 40 
ankiet od osób �zycznych, które zgłosiły chęć udziału w w/w 
programie. Kosztem kwali�kowalnym jest koszt wymiany 

kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem ciepłej 
wody użytkowej, podajnikiem oraz czujnikiem tlenku węgla). 
W ramach programu przewidziano dotację w wysokości do 
75% kosztów kwali�kowanych, jednakże nie więcej niż
5 000,00 zł dla jednej modernizowanej kotłowni.

Małgorzata Sztendur

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej 

Gmina realizuje projekt termomodernizacji w partnerstwie w ramach  
Związku Gmin Regionu Płockiego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020. Koszt 
całkowity wykonania termomodernizacja to kwota  700 000,00 zł  (w tym 
do�nansowanie: 500 000,00 zł)
Termomodernizacji poddane zostaną dwa obiekty użyteczności publicz-
nej tj. budynek Centrum Kultury i Sportu oraz najstarsza część Budynku 
Szkoły Podstawowej w Radzanowie. Prace wykonywane będą w okresie 
wakacyjnym. Inwestycja w trakcie przeprowadzania postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. Przewidywany termin podpisania 
umowy z wykonawcą to połowa kwietnia.

Małgorzata Sztendur

Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła 

W piątek 31 marca br. została podpisana umowa 
na w ykonanie  I  etapu modernizacj i  u l ic y  Begno 
w Radzanowie. Prace rozpoczną się z końcem czerwca i będą 
obejmowały wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 
ok. 800 m, zajezdni autobusowej przy Zespole Szkół oraz 
parkingu przy boisku. Wykonawcą zadania będzie �rma 
PRIMA z Sochaczewa, która zobowiązała się do realizacji 
inwestycji do końca sierpnia.
Źródłem �nasowania modernizacji ulicy Begno wraz 
z przyległą infrastukturą jest przede wszystkim dotacja UE, 
pozykana przez gminę Radzanowo w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także środki budżetowe 
stanowiące udział własny w projekcie.
Ponadto wójt Sylwester Ziemkiewicz wyraża przekonanie, że 
modernizacja kolejnych odcinków ulicy Begno jest 
niezbędna. To jedna z najdłuższych ulic Radzanowa, 
o sporym natężeniu ruchu, stanowiąca alternatywny łącznik 
z Wólką. Etap dalszego projektowania przebudowy musi 
jednak poprzedzić uregulowanie częściowo zwężonego 
pasa drogowego.

ZR

Z końcem czerwca ruszają prace na ulicy Begno w Radzanowie

Nieruchomość w centrum Rogozina 
własnością gminy

Pod koniec marca br. gmina Radzanowo stała się właścicielem działki 
nr 345/7 zlokalizowanej w centrum Rogozina. To teren pomiędzy Domem 
Ludowym a ulicą Mazowiecką, stanowiący na co dzień miejsce targowe 
i parkingowe. W ścisłym sąsiedztwie znajdują się m.in. bank, poczta, 
sklepy, przystanek autobusowy i ośrodek zdrowia. Nawierzchnia tej 
działki, zwłaszcza w okresie deszczowym i zimą, wielokrotnie uniem-
ożliwia Mieszkańcom i innym interesantom bezpieczne parkowanie. 
Jednomyślna decyzja Rady Gminy Radzanowo, wyrażona w głosowaniu na 
XXIX sesji 24 marca, zabezpieczyła w budżecie gminnym środki �nansowe 
na nabycie przedmiotowej działki. Prawo własności otwiera przed gminą 
Radzanowo możliwość uporządkowania przestrzeni w centrum Rogozina, 
co zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu oznacza 
utworzenie tu utwardzonego parkingu publicznego.

ZR

W marcu rozpoczęła się budowa świetlicy wiejskiej w 
Ślepkowie Szlacheckim. Na chwilę obecną wzniesiono już 
mury, wykonano konstrukcję dachu oraz ocieplono ściany 
budynku. Obiekt o powierzchni ok. 130 m kw. będzie 
wyposażony w salę spotkań, łazienki, hol oraz zaplecze 
kuchenno-gospodarcze. Do połowy bieżącego roku 
inwestycja osiągnie tzw. „stan surowy zamknięty”.
Inwestycja w Ślepkowie Szlacheckim realizowana jest m.in. 
ze środków funduszu sołeckiego. Na przykładzie tej małej 
miejscowości widać wyraźnie, że potrzeby lokalnych 
społeczności w zakresie zapewnienia przez samorząd 
odpowiedniej infrastruktury społecznej, bądź rekreacyjnej 
mają ogromne szanse realizacji ze środków publicznych. W 
gminie Radzanowo fundusz sołecki działa z powodzeniem 
od 3 lat. Stanowi on narzędzie samorządności i ogromną 
siłę napędową do realizacji mniejszych, ale równie ważnych 
dla mieszkańców przedsięwzięć.   

ZR

Budowa świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim

Przebudowa drogi Białkowo-Szczytno
W najbliższym czasie rozpoczną się prace na drodze powiatowej nr 

2939W Rogozino - Białkowo –Szczytno, która zostanie gruntownie 
zmodernizowana na odcinku około 3 km.   W miesiącu lutym Zarząd Dróg 
Powiatowych w Płocku ogłosił przetarg na realizację tego zadania 
inwestycyjnego. „Informacja z otwarcia ofert” wskazuje, że do postęp-
owania zgłosiło się 8 podmiotów. Oferentem wybranym na wykonawcę 
zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PRIMA Bogdan 
Głuchowski z Sochaczewa. 

Przedsięwzięcie na trasie Białkowo-Szczytno realizowane będzie na 
bazie dobrej współpracy naszego samorządu z Powiatem Płockim, a 
termin zakończenia robót przewidziany jest na czerwiec br. 

ZR

Po w i a t o w y  L e k a r z  We t e r y n a r i i 
w Płocku informuje, że od dnia 6 kwiet-
nia 2017 r.  przestaje obowiązywać 
zakaz przetrzymywania w odosob-
nieniu drobiu i innych ptaków w 
zamkniętych obiektach budowlanych 
oraz zakaz organizowania targów, 
wystaw i pokazów z udziałem drobiu.

Uwaga hodowcy drobiu !



Szanowni Czytelnicy,
kolejny raz mam możliwość podzielić się z Państwem  re�eksją na 
temat naszych spraw gminnych. Nikt z nas  nie ma wątpliwości, że 
w o d a  j e s t  j e d n y m  z  n a j w a ż n i e j s z y c h  e l e m e n t ó w 
umożliwiających życie na ziemi. Człowiek wykorzystuje ją w 
wielu celach od konsumpcji, przez produkcję rolniczą 
i przemysłową. Niestety jej zasoby są ograniczone i należy z 
wielką roztropnością korzystać z jej dóbr. Nasza Gmina, tak jak 
w i e l e  i n n y c h  w  Po l s c e  p o s t a w i ł a  n a  o c h r o n ę  w ó d 
powierzchniowych i poprawę jakości wody pitnej. Ważną rzeczą 
było rozpoczęcie budowy „spinki” wodociągowej pomiędzy 
obszarem obsługiwanym przez  SUW Dębniki i Ciółkówko. 
W przypadku awarii którejś z istniejących na terenie gminy SUW 
„spinka” zapewni bezpieczeństwo w dostawie wody dla 
mieszkańców. Zaplanowano też modernizację najstarszej Stacji 
Uzdatniania Wody w Dębnikach. Proces inwestycyjny tego 
przedsięwzięcia rozpoczął się od wykonania projektu 

budowlanego w 2016 r., z planowanym zakończeniem w 2017 r.          
Mając świadomość ogromnych potrzeb wśród mieszkańców, 

równolegle do powyższych działań, zajęliśmy się rozwojem 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Na początku grudnia został 
złożony wniosek  o dotację w wysokości 2 mln zł na kolejny etap 
budowy sieci kanalizacyjnej (blisko 10 km) w Nowym i Starym 
Bor yszewie, Stróżewku i  Rogozinie.  Prawdopodobnie 
w najbliższym czasie nastąpi jego rozstrzygnięcie. Całkowita 
wartość inwestycji to 4 mln zł. Będzie to bardzo ważna inwestycja 
dla rozwoju podpłockich terenów Gminy. Kolejnym działaniem, 
było rozpoczęcie prac projektowych (wykonanie zaplanowano 
na rok bieżący, później zacznie się poszukiwanie środków 
�nansowych) dotyczących podłączenia do istniejącej już 
oczyszczalni ścieków w Woźnikach, ulicy Ostatniej i Płockiej 
w Radzanowie oraz działek z Radzanowa-Dębnik. Jest to 
uzasadnione, ponieważ obecne moce przerobowe istniejącej 
oczyszczalni nie są w pełni wykorzystane. Poza tym mieszkańcy 

tych terenów od wielu lat sygnalizowali potrzebę przyłączenia się 
do lokalnej sieci kanalizacyjnej.          

W przyszłości, do rozważenia pozostaje kwestia związana 
z potrzebami mieszkańców, którzy nigdy nie będą podłączeni do 
zbiorowej kanalizacji z uwagi na duże odległości pomiędzy 
gospodarstwami rolnymi. Mam nadzieję, że wspólnie 
z mieszkańcami uda się wypracować  odpowiedni sposób 
rozwiązania tego tematu.      

Korzystając z faktu, że zbliżają się Święta Wielkiej Nocy życzę 
wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy radości, pokoju oraz 
wzajemnej życzliwości. Niech Zmartwychwstanie, które niesie 
odrodzenie napełni Nas nadzieją i wiarą, niech da Nam siłę do 
pokonywania trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Jolanta Sochacka
Przewodnicząca Rady 

Gminy Radzanowo 

STRONA 3

Kalendarium sesji Rady Gminy

Kilka słów od Przewodniczącej Rady Gminy Radzanowo

SESJA XXVII 29 grudnia 2016 r.
PRZYJĘTE UCHWAŁY: 

-  w sprawie  mie jscowego planu z  gospodarowania 
przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 227/1 w miejscowości 
Boryszewo Nowe;
- w sprawie wieloletniej prognozy �nansowej Gminy 
Radzanowo;
- Uchwała Budżetowa Gminy Radzanowo na rok 2017;
- zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XV/101/2015 z 
dnia 30.12.2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
�nansowej Gminy Radzanowo;
- zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 
2016 nr XV/102/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 
30.12.2015r.;
- w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy;
- wprowadzająca Gminny Program Pro�laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2017;
- wprowadzająca Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2017 r.
- zmieniająca Statut Gminy Radzanowo;
- w sprawie Regulaminu korzystania z boisk sportowych w 
miejscowościach Radzanowo, Ciółkowo, Rogozino w gminie 
Radzanowo;
- w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie 
ścieków na terenie Gminy Radzanowo
- zmiana „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Radzanowo”
WAŻNE WYDARZENIA I INFORMACJE:
- Wystąpienie Komendanta Hufca ZHP „Mazowsze” w Płocku 
Adama Wenklera podsumowujące Obchody 25 – lecia  Hufca 
zorganizowane w Zespole Szkół w Radzanowie w dniach 25-26 
listopada 2016 r.;
- Sprawozdanie Wójta Gminy Radzanowo z dwóch lat trwającej 
kadencji ,  ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji 
zrealizowanych przy udziale funduszy unijnych i krajowych oraz 
przedsięwzięć planowanych na lata 2017-2019;
- Przyjęcie wieloletniej prognozy �nansowej i uchwały 
budżetowej na 2017 r. zabezpiecza środki �nansowe m.in. na: 
modernizację ulicy Słonecznej w Rogozinie, modernizację ulic 
Leśnej i Rolnej w Radzanowie oraz wsparcie modernizacji drogi 
powiatowej Białkowo-Szczytno;   
SESJA XXVIII 30 stycznia 2017 r.
PRZYJĘTE UCHWAŁY:
- zmiany w strukturze organizacyjnej Samorządowego 
Przedszkola w Radzanowie
- w sprawie projektu dostosowania sieci przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego  ustroju szkolonego; 
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane 
dzieciom do lat 5 przez przedszkola prowadzone przez Gminę 
Radzanowo; 
- uchwała intencyjna w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Ciółkówku;
WAŻNE WYDARZENIA I INFORMACJE:
- Wystąpienie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w 
Ciółkówku zrzeszonych w Stowarzyszeniu Nasza Szkoła w 
Ciółkówku oraz mieszkańców zainteresowanych sprawą Szkoły.
SESJA XXIX 24 lutego 2017 r.
PRZYJĘTE UCHWAŁY:
- zmiana „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Radzanowo”
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
- w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina 
Radzanowo;
- w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych 
przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina 
Radzanowo;
- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
- w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej 
na postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 
lutego br.
- w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej 
w Rogozinie (działka nr 345/7); 
ZATWIERDZENIE SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI:
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony O�ar Przemocy w Rodzinie,  
- Gminnego Programu Pro�laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2016 r.
- Programu współpracy Gminy Radzanowo w 2016 roku z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, (…) 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
WAŻNE WYDARZENIA I INFORMACJE:
- Informacja Krzysztofa Olejnickiego, Zastępcy Dyrektora 
Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
Starostwie Powiatowym w Płocku nt. stanu faktycznego wywozu 
odpadów z terenu spółki Ecoriver
- Sprawozdanie z bieżącej działalności Wójta zawierające m.in. 
informacje o ogłoszeniu przetargów na:
� termomodernizację dwóch budynków użyteczności 

publicznej (tj. Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie i 
najstarszej części budynku Zespołu Szkół w Radzanowie); 

� modernizację ulicy Begno w Radzanowie (modernizacja 
obejmuje położenie nakładki asfaltowej na odcinku blisko 1 
km., budowę zajezdni autobusowej przy Zespole Szkół i 
budowę parkingu przy boisku);

� modernizację drogi powiatowej Białkowo-Szczytno (oferent: 
Starostwo Powiatowe w Płocku);

SESJA XXX 30 marca 2017 r.
PRZYJĘTE UCHWAŁY:
- dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego; 
- w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Radzanowo;
- przyjęcie „Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy 
Radzanowo w 2017”;
WAŻNE WYDARZENIA I INFORMACJE:
- Sprawozdanie Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w 
Radzanowie z przeprowadzenia 25. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy na terenie gminy Radzanowo wraz z 
wręczeniem podziękowań dla najaktywniejszych w gminie 
wolontariuszy: Julii Pastryk, Marcelego Gontarka, Aleksandry 
Idźkowskiej, Natalii Jastrzębskiej oraz Jakuba Atlaka;
- Informacja Wójta Sylwestra Ziemkiewicza o planowanych w 
gminie przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych:
Inwestycje gminne z przyznanym do�nansowaniem:
- modernizacja ulicy Begno w Radzanowie (realizacja 2017r.)
- modernizacja ulicy Osiedlowej w Rogozinie (realizacja 2018r.)
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. 
najstarszej części szkoły podstawowej w Radzanowie oraz 
budynku CKiS w Radzanowie (realizacja VII-VIII 2017r.)
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Nowe i Stare 
Boryszewo, Stróżewko i  Rogozino (podpisanie umowy 
planowane na V.2017r.)
Inwestycje zgłoszone do pozyskania do�nansowań:
- przebudowa drogi gminnej nr 291018W w miejscowości 
Radzanowo-Dębniki (dotacja ze środków związanych z 
wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych)
- wnioski złożone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: usunięcie i 
utylizacja wyrobów zawierających azbest w 2017 roku, 
wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w zabytkowym 
parku w Radzanowie, zagospodarowanie centrum wsi Rogozino 
poprzez zakup materiału nasadzeniowego i utworzenie 
zwartego terenu zielonego, modernizacja indywidualnych 
źródeł ciepła tj. wymiana sposobu ogrzewania z węglowego na 
gazowy lub na pelet;
- budowa instalacji prosumenckich (wnioskodawca: Lokalna 
Grupa Działania, wniosek przeszedł etap formalny).



STRONA 4

„Dobrzy Gospodarze” w gminie Radzanowo
W sobotę, 21 stycznia Centrum Kultury i Sportu w 

Radzanowie gościło na spotkaniu mieszkańców, 
s a m o r z ą d o w c ó w,  p r z e d s i ę b i o r c ó w,  r o l n i k ó w 
i  p r ze d s t aw i c i e l i  o rg a n i z a c j i  p oz a r z ą d ow yc h . 
Gospodarzami, głównymi inicjatorami i organizatorami 
przedsięwzięcia byli Wójt Gminy Radzanowo Sylwester 
Ziemkiewicz oraz Członek Zarządu Powiatu w Płocku 
Paweł Jakubowski.
Spotkanie było okazją do podsumowania minionego roku 
i wręczenia Wyróżnień Starosty Płockiego „Dobry 
G o s p o d a r z ”.  Z a  w y k o n a n ą  d o t y c h c z a s  p r a c ę 
i  zaangażowanie  w roz wój  gminy  R adzanowo 
wyróżnienia otrz ymali  lokalni producenci rolni 

i  przedsiębiorcy :  Henr yk Jan Sobiecki ,  Tadeusz 
Draganowski - �rma TAD-POL, Jacek Dziełakowski - Usługi 
Transportowe i Handel "AL-TRANS", Sławomir Goszczycki, 
Zdzisław Banaszczak, Wojciech Nowicki" WRW-S "BANGO" 
sp.j. oraz Paweł Bernat.
W spotkaniu prócz mieszkańców gminy Radzanowo, 
rolników i przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą na terenie gminy uczestniczyli: poseł 
na Sejm RP Piotr Zgorzelski, Starosta Płocki Mariusz 
B i e n i e k ,  W i c e s t a r o s t a  I w o n a  S i e r o c k a  o r a z 
Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski.

Działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu

9 lutego 2017 roku w Urzędzie Gminy odbyły się eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod 
hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. 40 edycja konkursu, 
zgromadziła 16 uczestników  z terenu Gminy Radzanowo, którzy 
startowali w dwóch kategoriach wiekowych obejmujących: 
szkołę podstawową i gimnazjum.  Uczniowie rozwiązywali test 
pisemny, który został oceniony przez komisję w składzie: Jacek 
G ackowsk i -  Prezes  Gminny ZOSP RP w R adzanowie  
(przewodniczący), Krzysztof Bijata - Komendant Gminny ZOSP RP 
w Radzanowie (członek komisji), Joanna Wiśniewska – Kierownik 
Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich (członek 
komisji). Jury konkursu wyłoniło po 3 osoby z każdej grupy 
wiekowej do kolejnego etapu ustnego. W wyniku rozgrywek 
�nałowych kolejność zajętych miejsc przedstawiła się 
następująco: pierwsza grupa wiekowa (szkoły  podstawowe): 

I miejsce-Dorota Wolińska, II miejsce-Julia Jasińska, III-miejsce 
Dominika Murlikowska;  druga grupa wiekowa (gimnazja): I-
miejsce Mikołaj Matuszewski, II-miejsce Julia Marciniak, III-
miejsce Milena Warzyńska.
Zwycięzcy eliminacji gminnych zakwali�kowali się do etapu 
powiatowego. Odbył się on 15 marca 2017 roku w Szkole 
Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku. 
Reprezentanci Gminy Radzanowo: Dorota Wolińska oraz Mikołaj 
Matuszewski,  zwyciężyli w swoich kategoriach wiekowych, 
stając się tym samym  reprezentantami powiatu płockiego w 
eliminacjach wojewódzkich. Gratulujemy zwycięzcom i 
trzymamy kciuki za kolejny etap.

ZR

Młodzież zapobiega pożarom- Turniej Wiedzy Pożarniczej

Jeden dzień w fotelu Wójta
W piątek, 31 marca br. miało miejsce niecodzienne wydarzenie w Urzędzie 

Gminy w Radzanowie. W tym dniu nastąpiła symboliczna zmiana włodarza 
naszej gminy. W wyniku wygranej licytacji podczas 25. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy najwyższe stanowisko w gminie objęła Pani Monika 
Witkowska- mieszkanka Radzanowa.
„Nowa” Wójt rozpoczęła dzień od odebrania symbolicznego Aktu Powołania na 
stanowisko Jednodniowego Wójta Gminy Radzanowo. Następnie zapoznała się 
z funkcjonowaniem urzędu gminy, jednostek organizacyjnych oraz pracą 
urzędników. O godzinie 10:00 „nowa” Wójt uczestniczyła w podpisaniu umowy z 
wykonawcą ul. Begno w Radzanowie. W ramach wykonywania codziennych 
obowiązków przewidzianych kalendarzem zwyciężczyni licytacji uczestniczyła 
w spotkaniach z pracownikami Urzędu Gminy i umówionymi interesantami. 
Sporo uwagi poświęciła zagadnieniom oświaty. Zapoznała się także ze stanem 
realizacji najważniejszych inwestycji, a kilka miejsc, w których prowadzone są 
prace budowlane, odwiedziła osobiście.

ZR

Na każdym samorządzie gminnym ciąży obowiązek 
systematycznego rozwijania kultury �zycznej i sportu wśród 
mieszkańców. Stąd inwestycje zarówno w duże obiekty 
sportowe, jak i w drobną infrastrukturę rekreacyjną. Aby 
istniejące w naszej gminie boiska, hala sportowa, czy siłownie 
były efektywnie wykorzystywane, Wójt Gminy Radzanowo 
k o r z ys t a  z  „ Pro gr a m u  ws p ó ł p r a c y  z  o rg a n i z a c j a m i 
pozarządowymi”. Jest on uchwalany co roku i stanowi podstawę 
publicznego ogłaszania otwartych konkursów dla klubów 
sportowych i stowarzyszeń, które opracowują programy 
rozwijające sport i kulturę �zyczną zarówno wśród dzieci, jak 
i osób dorosłych.
Piłkarskie kluby sportowe działające na terenie gminy 
Radzanowo otrzymały dotychczas dotacje w kwotach: ULKS 
CIÓŁKOWO 20 000 zł i GLKS POLONIA RADZANOWO 10 000 zł. 
Środki te zostaną przeznaczone na szkolenia, zakup sprzętu 
sportowego oraz organizację i uczestnictwo w zawodach 
i imprezach sportowych.
 Dla zapewnienia wsparcia i upowszechniania kultury �zycznej 
Wójt podpisał także umowy z następującymi organizacjami:
- Stowarzyszenie „Nadzieja dla Wszystkich” z Rogozina, 
wysokość dotacji: 4 000 zł; przeznaczenie: kontynuacja 
działalności szkółki piłkarskiej dla ok. 25 chłopców i 
dziewczynek ze szkoły podstawowej oraz rozwijanie piłki 
nożnej wśród mieszkańców gminy Radzanowo, poprzez 
realizację systemu szkoleń i organizację zawodów sportowych. 
Projekt Stowarzyszenia zakłada również propagowanie 
aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia �zycznego 
i psychicznego. Celem przedsięwzięcia jest również aktywizacja 
kulturalna mieszkańców, promocja gminy Radzanowo i szkoły w 

Rogozinie poprzez organizowanie zawodów sportowych.
- ULKS „ATLETA” z Radzanowa, wysokość dotacji: 3 000 zł; 
przeznaczenie: organizacja zajęć sportowych oraz sportowo-
rek reac yjnych dla  mieszk ańców gminy R adzanowo 
promujących zdrowy styl życia.  Celem projektu jest poprawa 
kondycji ruchowej i równowagi, zwiększenie siły mięśni oraz 
poprawa elastyczności ciała i samopoczucia. 
- ULKS „ATLETA” z Radzanowa, wysokość dotacji: 3 000 zł; 
przeznaczenie: organizacja masowych zawodów sportowych 
oraz sportowo-rekreacyjnych w dziedzinie lekkoatletyki - biegi 
przełajowe. Projekt zakłada kształtowanie postaw sprzyjających 
życiu bez uzależnień oraz popularyzację lekkiej atletyki 
w środowisku młodzieży szkolnej. Ma na celu wdrażanie 
n a w y k ó w  k u l t u r a l n e g o  z a c h o w a n i a ,  z g o d n e g o  z 
elementarnymi zasadami kultury osobistej i etyki moralnej.  
Przedsięwzięcie jest również okazją do promocji zarówno 
gminy Radzanowo, powiatu płockiego, jak i województwa 
mazowieckiego.
- ULKS „OLIMPIA” z Radzanowa, wysokość dotacji: 10 000 zł; 
przeznaczenie: organizacja zajęć sportowych obejmujących 
m.in. �tness, siłownię i gry zespołowe. Projekt realizowany jest 
na hali sportowej Zespołu Szkół w Radzanowie, a jego 
adresatami są mieszkańcy w różnych grupach wiekowych, 
którzy dotychczas nie nabyli odpowiednich nawyków 
ruchowych, a także uczestnicy, którzy systematycznie pracują 
nad poprawą sprawności �zycznej. Projekt ukierunkowany jest 
na zdobycie umiejętności dbania o własne zdrowie, poprzez 
planowanie aktywności �zycznej i prawidłowe wykonywanie 
ćwiczeń �zycznych, a także znajomość racjonalnego 
odżywiania.
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Zimowy odpoczynek od nauki dla blisko 200 dzieci 
mieszkających na terenie gminy Radzanowo upłynął pod 
hasłem: „FERIE BEZ NUDY”. Każdy z 10 dni wypełniony był 
wydarzeniami kulturalnymi, rekreacją oraz edukacją przez 
zabawę. Uczestnicy skorzystali m.in. z warsztatów lepienia 
i szkliwienia glinianych ozdób,  współzawodnictwa na 
kręgielni, jazdy na łyżwach, czy nauki podstaw alpinizmu na 
ściance wspinaczkowej. Nie zabrakło również seansu 
bajkowego w kinie, pokazów w akwariach płockiego ZOO, 
zabawy w astronomów w planetarium, obserwacji słońca 
przez helioskop, pieczenia faworków oraz poszukiwania 
r ó w n o w a g i  c i a ł a  i  d u c h a  n a  z a j ę c i a c h  A I K I D O. 
Kulminacyjnym punktem okazała się wycieczka do Oporowa 
i Żychlina; po zwiedzeniu rezydencji  arcybiskupa 
Władysława Oporowskiego wzniesionej w XV w. uczestnicy 
odwiedzili Państwa Halinę i Jana Petera, którzy od 25 lat 
produkują bożonarodzeniowe opłatki. Na miejscu najwi-
ększy entuzjazm dzieci wywołała oczywiście możliwość 
skosztowania świeżo upieczonych opłatków oraz widok 
opłatków kolorowych, przeznaczonych do wigilijnego 
dzielenia się ze zwierzętami.  

FERIE BEZ NUDY to wspaniała propozycja na aktywne 
i interesujące spędzanie wolnego od nauki czasu przez dzieci 
i młodzież z terenu gminy Radzanowo. Inicjatywę tą 
zapoczątkowała kilka lat temu rada rodziców przy Szkole 
Podstawowej im. Cz. Hińca w Rogozinie. Ubiegłoroczna 
decyzja Wójta Gminy Radzanowo Sylwestra Ziemkiewicza 
poszerzyła tę formułę do wymiaru ogólnogminnego. 
Program zyskuje coraz szersze grono chętnych; w tym roku 
blisko 200 osób w wieku 6-16 lat zadeklarowało udział 
w zajęciach, a codzienna frekwencja oscylowała w przedziale 
100-130 uczestników. 

Tegoroczną edycję charakteryzował szeroki wachlarz 
atrakcji, gdyż zarówno rodzice, jak i gminne instytucje 
odpowiedzialne za rozwój i edukację dzieci i młodzieży 
podjęły się współ�nansowania zaplanowanych wydarzeń. 
Organizatorzy tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny z Rogozina, 
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie oraz Zespół Szkół 
w Radzanowie otrzymali wsparcie �nansowe także od rad 
rodziców z Radzanowa i Rogozina, które przeznaczyły 
m.in. środki �nansowe pozyskane z odpisu 1% podatku 
d o c h o d owe g o  o d  o s ó b  � z yc z nyc h .   Wa ż n ą  ro l ę 
w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników odegrali 
wolontariusze, w tym nauczyciele z rogozińskiej podst-
awówki:  Marlena Kącicka,  Katarz yna Kobrz yńska, 
Małgorzata Konopacka, Małgorzata Majewska, Eliza 
Marszałek, Norbert Pałysa, Małgorzata Racka, Anna 
Śliwińska, Krystyna Tron, Agnieszka Tyńska, Magdalena 
Walawska, Maria Wieczorek, Marzena Woźniak-Trojanowska; 
ponadto Olga Sawicka (Szkoła Podstawowa w Ciółkówku), 
Stanisław Budnicki (Zespół Szkół w Radzanowie), Izabela 
Przybysz, Joanna Tybuś, Iwona Siekierska i Tomasz Siekierski 
(nauczyciele mieszkający w Radzanowie) oraz Beata 
M a r c i n i a k ,  A g n i e s z k a  Z i e m k i e w i c z ,  M a g d a l e n a 
Pielaszewska, Radosław Karwowski, Elżbieta Zalewska, Piotr 
Majchrzak i Krzysztof Kosieliński.
FERIE BEZ NUDY 2017 przyniosły najmłodszym miesz-
kańcom gminy Radzanowo wiele uśmiechów, radości i 
beztroskiej zabawy, połączonej z edukacją, kulturą i 
sportem. Inicjatywa zbiera pochlebne opinie rodziców, 
którzy w ten przystępny sposób mogli uatrakcyjnić swoim 
pociechom zimowy odpoczynek od nauki. 

Magdalena Kosielińska
Centrum Kultury i Sportu

Ferie Bez Nudy 2017

"Raz do roku wielkie granie. Wielkie granie w pomaganie. Więc graj 
z nami, z nami graj. Siebie daj!" to słowa hymnu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. I rzeczywiście, nie o bicie rekordów tu chodzi, 
a o bycie z sobą i dla siebie nawzajem.
Radzanowski 25. �nał WOŚP pokazał, że zagraliśmy, jak wysokiej 
klasy drużyna - skoncentrowani na celu, zmobilizowani 
do działania zespołowo, z uśmiechem i zabawą. Od wczesnych 
godzin porannych 36. wolontariuszy z terenu gminy Radzanowo 
wraz z opiekunami i rodzicami kwestowało na ulicach, w sklepach, 
przy kościołach, a nawet w płockich galeriach handlowych. 
Z uśmiechem na twarzach oddawali swoje puszki, wyrażając opinię, 
że pomaganie w akcjach WOŚP to wspaniała zabawa. Nie mogło 
oczywiście zabraknąć koncertu �nałowego, podczas którego 
popisom artystycznym towarzyszyły licytacje, loteria fantowa oraz 
atrakcje towarzyszące: pomiar ciśnienia tętniczego i poziomu cukru 
oraz cukiernia z serduchowymi balonami. Uroczystego otwarcia 25. 
�nału WOŚP w Radzanowie dokonał Wójt Gminy Radzanowo 
S y l w e s t e r  Z i e m k i e w i c z ,  k t ó r y  z a c h ę c a ł  o b e c n y c h 
do udziału w licytacjach i loterii przygotowanych na rzecz WOŚP. 
Podobnie, jak w latach ubiegłych wylicytowane maskotki tj. Misia 
Strażaka i Misia Policjanta Wójt przekazał na rzecz Samorządowego 
Przedszkola w Radzanowie.
P i ę c i o g o d z i n n y  � n a ł  w  s a l i  w i d o w i s k o w e j  C K i S
w Radzanowie gromadził całe rodziny, które oglądały popisy 
małych i większych artystów. Licytacjom niektórych przedmiotów 
towarzyszyły prawdziwe emocje i rywalizacja. Najcenniejszym 
fantem okazała się tym razem piłka nożna z autografami zawodni-
ków Wisły Płock zlicytowana za kwotę 270,00 zł.
Tegoroczny �nał WOŚP w Radzanowie to układanka pomysłów, 
hojności, otwartości serc i umysłów wielu wspaniałych ludzi:
1. WOLONTARIUSZE, czyli uczniowie gminnych szkół wraz 
z opiekunami i rodzicami;
2. DARCZYŃCY przedmiotów na licytacje i loterię, tj. instytucje i 
osoby prywatne, które przez kilka dni przed �nałem zgłaszały się do 
naszego sztabu z różnorodnymi przedmiotami dla WOŚP (m.in. 
Wójt Gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz, GLKS Polonia 
Radzanowo, Zarząd Sekcji Wędkarskiej, Gminne Centrum 
Informacji, Skarbnik Gminy Radzanowo Mariola Lorenc, Paweł 
Jakubowski Radny Rady Powiatu, Ewa Przygoda – Doradca 
Podatkowy, Świetlica Przystanek, Chór "Złota Jesień", darczyńcy 
indywidualni;
3. WYSTĘPUJĄCY ARTYŚCI:
- Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Radzanowie 
(przyg. Cecylia Wójcik);
- drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika 
w Radzanowie (kl. IIb i kl. IIc, przyg. Sylwia Wajdowicz, Sylwia 
Adamiak, Ewelina Majewska;
- Maciej Bohdan z kl. VI Szkoły Podstawowej w Radzanowie;
- uczniowie Szkoły Podstawowej im. Cz. Hińca w Rogozinie (przyg. 
Małgorzata Majewska, Robert Majewski, Norbert Pałysa, Jerzy 
Jakowski);
- solistki CKiS: Olga Florczak, Natalia Kobielska, Natalia 

Pęcherzewska, Kinga Daria Siedlich (przyg. Romuald
Podress) oraz gościnnie: występujące Alicja Atlak i Natalia 
Benirowska;
- kabaretowa grupa z Publicznego Gimnazjum w Radzanowie: Julia 
Marciniak, Wiktor Trzciński, Adam Zakrzewski, Piotr Sochacki; 
(przyg. Jolanta Kwiatkowska),
- gwiazda wieczoru, czyli rockowy zespół ADHD z Rogozina w 
t o w a r z y s t w i e  To m a s z a  S a r n i a k a  i  N o r b e r t a  P a ł y s y ;
- seniorzy z Chóru "Złota Jesień" z dyrygentem Robertem 
M ajewsk im i  akompaniatorem Tomaszem Sar niak iem;
- debiutanci na scenie, czyli dziecięca grupa AIKIDO, ćwicząca na co 
dzień w Domu Ludowym w Rogozinie z instruktorem Arturem 
Brzezińskim z Klubu AIKIDO AIKIKAI SMOK;
- grupa taneczna BUTTERFLIES z tańcem rozpoczynającym koncert 
oraz grupa taneczna LITTLE SPARKS z tańcem �nałowym (przyg. 
Joanna Rączkiewicz-Bezdziek);
4. SPONSORZY: WDH Anna Klekowicka (poczęstunek dla wolontari-
uszy i występujących), Sklep Lewiatan Max Fresh oraz Jolanta i 
Kazimierz Ślepowrońscy (napoje, słodycze), �rma EKO BENZ sp. z 
o.o. Stacja Paliw w Radzanowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Radzanowo (jubileuszowy tort), Tomasz Opólski (Światełko 
do Nieba), Marzanna Jakubowska i Anna Kubicka (ciasta
 i ciasteczka);
5. WOLONTARIUSZE niekwestujący, czyli obsługa koncertu, atrakcji 
towarszyszących i artystów:Magdalena Pielaszewska i Bogdan 
Pielaszewski (prowadzenie licytacji), Magdalena Popiołek, 
Agnieszka Ziemkiewicz, Beata Pielaszewska, Sylwia Rosińska, 
Monika Witkowska,Włodzimierz Woźniak, Radosław Karwowski, 
Krystian Bezel, Jakub Kosieliński, Kacper Wachowski, Elżbieta 
Zalewska, Anna Latarska, Renata Majchrzak, Beata i Robert 
Marciniak, Krzysztof Kosieliński.
6. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE: Zakład Gospodarczy przy UG 
w Radzanowie, Posterunek Policji w Radzanowie;
Obecna na koncercie Jolanta Sochacka, Przewodnicząca Rady 
Gminy Radzanowo podziękowała Mieszkańcom za obecność 
i okazaną hojność. Występującym artystom, ich opiekunom 
i gminnemu sztabowi WOŚP pogratulowała otwartej postawy na 
potrzeby dzieci i seniorów, na rzecz których zagraliśmy w tym roku 
z Orkiestrą. 
Na najwytrwalszych czekał jeszcze przepyszny Jubileuszowy Tort 
oraz pokaz tradycyjnego "Światełka do Nieba". Atmosfera całego 
dnia przełożyła się na wynik �nansowy 25. Finału WOŚP w 
Radzanowie. Zebraliśmy łącznie blisko 17.500,00 zł, co bije 
ubiegłoroczny wynik o 3.500,00 zł.
Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji �nału 
i w liczeniu pieniędzy kierujemy na ręce Karoliny Koper i Agnieszki 
B a d a c ze ws k i e j  ze  S t a ro s t w a  Pow i a towe g o  w  P ł o c k u. 
W tegorocznym �nale gmina Radzanowo działała w ramach sztabu 
powiatowego, który grał w Wyszogrodzie.
Choć nasza relacja jest dość obszerna, oczywiście nie da się opisać 
wszystkiego, co się u nas działo! Trzeba tu było po prostu być!

Sztab Gminny 25. �nału WOŚP w Radzanowie

Podsumowanie WOŚP 2017 w Radzanowie
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Wielkie sukcesy uczniów z Radzanowa
Przed wielu laty nauczyciele z Radzanowa stworzyli 

wizję Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika, 
która brzmi: "Stwarzamy naszym uczniom równy start 
z rówieśnikami z miasta". Od kilku lat ta wizja stała 
się rzeczywistością. Szkoła ma nie tylko doskonałą 
bazę lokalową i dydaktyczną, ale przede wszystkim  
s u k ce s y  w  róż nyc h  z awo d a c h  s p o r tow yc h
 i konkursach przedmiotowych o szerokim zasięgu 
oraz wysokie wyniki ze sprawdzianów zewnętrznych. 
Nauczyciele i dyrekcja szkoły umożliwiają bowiem 
uczniom wszechstronny rozwój i udział w konkursach 
z różnych przedmiotów.
Szkoła ma już laureatów z matematyki na etapie 
wojewódzkim w konkursach organizowanych przez 
Mazowieck iego Kuratora Oświat y  w latach 
poprzednich (Julia Gontarek w 2013 roku, Mikołaj 
Matuszewski w roku 2015).
Ten rok szkolny okazał się szczególnie ob�ty 
w sukcesy. Do etapu wojewódzkiego konkursu 
kurator yjnego po el iminacjach rejonowych 
w styczniu ze wszystkich szkół podstawowych 

(miejskich i wiejskich) z całego okręgu płockiego 
z matematyki zakwali�kowało się 17 uczniów, w tym 
aż troje ze Szkoły Podstawowej w Radzanowie. 
Z języka polskiego na ten najwyższy szczebel dostało 
się z całego okręgu tylko 10 osób, a wśród nich 
właśnie jedna uczennica ze Szkoły Podstawowej 
w Radzanowie. Pod koniec lutego i na początku 
marca 2017 roku ta znakomita czwórka zmierzyła się 
w Warszawie z najlepszymi uczniami z całego 
województwa mazowieckiego. I znów nie zawiedli. 
Ogromny sukces Katarzyny Dobosz z klasy VIa, która 
została laureatką konkursu kuratoryjnego z języka 
polskiego. Mateusz Borucki z klasy VIa i Dorota 
Wolińska z klasy VIb zostali �nalistami konkursu 
kuratoryjnego z matematyki.
Do konkursów uczniowie przygotowywani byli przez 
nauczycieli matematyki - Halinę Chałupczyńską i 
Elżbietę Podwiązkę i języka polskiego - Magdalenę 
Wolińską. Wielkie brawa dla wszystkich laureatów
 i  nauczycieli!

Magdalena Wolińska

Od wielu lat w Szkole Podstawowej im. M. 
Kopernika w Radzanowie popularne były 
wśród uczniów zajęcia wychowania 
�zycznego, nawet gdy odbywały się 
na korytarzach szkolnych. A od kiedy 
mamy halę sportową – popularność i 
zainteresowanie sportem jeszcze wzrosło. 
Uczniowie najchętniej  uczestniczą 
w zajęciach lekkoatletycznych, grach 
zespołowych – piłka ręczna, piłka nożna, 
unihokej. Popularny jest również tenis 
stołowy. W ramach rywalizacji szkół 
w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej już od kilku lat zdobywamy 
najwyższe miejsca w klasy�kacji końcowej 
szkół podstawowych powiatu płockiego: 
w roku 2015/2016 – II miejsce, 2014/2015 – 
I I I  miejsce,  2013/2014 – I  miejsce, 
2012/2013 – IV miejsce, 2011/2012 – 
I  miejsce.  Uczniowie naszej szkoły 
w ubiegłym roku szkolnym zakwali�kow-
ali się do reprezentowania powiatu 
płockiego w wojewódzkich zawodach w 
u n i h o k e j u  ( z a j ę l i  V I I I  m i e j s c e ) 
i czwórboju lekkoatletycznym.
W minionym roku otrzymaliśmy do�n-
ansowanie ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach projektu 
JuniorSport. Uczniowie uczestniczyli 
w zajęciach sportowych SKS w okresie 
marzec – grudzień (z przerwą wakacyjną), 
w wymiarze 3 x w tygodniu dla każdego 

uczestnika. O fundusze z programu 
wnioskował działający przy naszej szkole 
UKS „Atleta”. W roku obecnym zajęcia „SKS” 
również �nansowane są przez MSiT.
W ubiegłym roku kalendarzowym po raz 
pierwszy grupa uczniów rocznik 2005 
i młodsi uczestniczyła w rozgrywkach IX i X 
Orlen Handball Mini Liga w Płocku.  Raz w 
miesiącu rozgrywali mecze z drużynami 
z innych szkół płockich i gmin sąsiadują-
cych.  Rozgrywki w dwóch sezonach 
zakończyli odpowiednio – wiosenny na  
XIII i jesienny na XV miejscu. Aktualnie do 
zawodów, które mają się rozpocząć w 
kwietniu, przygotowuje się, znowu pod 
kierunkiem Ireneusza Gontarka, grupa 
rocznik 2006 i młodsi. 
Oprócz piłki ręcznej w naszej szkole 
bardzo popularny jest unihokej. Od dwóch 
lat organizujemy szkolny turniej unihokeja 
dla chłopców i dziewcząt k las 4-6, 
w którym walczą o zdobycie pucharu 
p r z e c h o d n i e g o  R a d y  R o d z i c ó w . 
W styczniu tego roku nasza szkoła 
zorganizowała już po raz trzeci rejonowy i 
powiatowy turniej unihokeja w ramach 
r y w a l i z a c j i  M a zow i e c k i c h  I gr z ys k 
Młodzieży Szkolnej dla drużyn z terenu 
powiatu płockiego.

Monika Wolińska

Na sportowo w Szkole Podstawowej
w Radzanowie

Dziś w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika, 
wielkie święto!!! Wszyscy ubrani na galowo, sztandar 
szkoły w pełnej gotowości, Pan Dyrektor już czeka, 
aby wygłosić  przemówienie. Hymn szkoły odśpi-
ewany przez wszystkich uczniów. Nawet najmłodsi 
adepci naszej szkoły doskonale znają jego słowa.
Dzień Patrona to bardzo ważna uroczystość w naszej 
szkole. Uczniowie od dawna przygotowywali się do 
tego święta. Każda klasa wybrała dwóch przedstaw-
icieli do konkursu wiedzy o naszym patronie, czyli 
M i k o ł a j u  K o p e r n i k u .   W c z e ś n i e j  w r a z 
z wychowawcami uczniowie wykonywali prace 
plastyczne, które będą zdobić szkolne korytarze. 
Klasy I –III z wykorzystaniem różnych technik 
plastycznych wykonały Układ Słoneczny, natomiast 
klasy IV-VI portret Mikołaja Kopernika. Trzeba 
przyznać, że poziom prac był bardzo wysoki, 
wszystkie wykonane estetycznie, na temat, no cóż … 
całe klasy pracowały na taki efekt.
Co do konkursu wiedzy… poziom bardzo wysoki. 
Powaga i skupienie na twarzach uczniów, ale co to? 
Zza kulis wyłonił się jakiś niezidenty�kowany obiekt, 
co to jest??? To… żaba??? Nieważne co, ważne,
że uśmiechy pojawiły się na twarzach uczestników 
Turnieju Wiedzy. Atmosfera rozładowana, ale 
skupienie i determinacja pozostały!!! Czas zacząć, 
żaba ma przynieść wszystkim szczęście, to ona  
rozdaje karty… z pytaniami, oczywiście  wszystkie 
drużyny bez zawahania odpowiadały na pytania 
dotyczące patrona, jego życia, dokonań oraz z wiedzy 
ogólnej na temat naszej szkoły.  My jesteśmy dumni z 
naszych uczniów, natomiast szanowne jury… no 
cóż… pocili się, rwali włosy z głowy…, ale wreszcie 
jest!!!! Werdykt? Kto zwyciężył, która klasa zdobędzie 
puchar przechodni??? Ooo…., jest, ale informacja o 
dogrywce, ponieważ wiedza uczniów i ich przygot-
owanie do dzisiejszego dnia jest tak fenomenalne, że 

trudno wyłonić tych najlepszych. Pytaniom nie było 
końca, dobrych odpowiedzi też… co za wiedza!!! 
P r z e d s t a w i c i e l e  k l a s  I I I c  i  V  n i e  d a j ą 
za wygraną, są znakomicie przygotowani, cóż za 
emocje …!!! Jest…. wreszcie jest !!! Jest werdykt!!!  
Zwycięzcy: klasa V zdobyła puchar i tytuł „Zdobyw-
ców Złotego Słońca”. Miejsce II: klasa IIIc zdobyła 
statuetkę i  tytuł „ Przyjaciół Srebrnej Konwalii”. 
Miejsce III: klasa IIIa zdobyła statuetkę i tytuł „Przyja-
ciół Kosmosu”. Brawom nie było końca, wszystkim 
serdecznie gratulujemy!!! 
Klasa VIa zaprezentowała swoje umiejętności 
aktorskie, w zabawny sposób prezentując nam 
wszystkim informacje na temat planet Układu 
Słonecznego w inscenizacji „Mikołaj Kopernik 
przedstawia planety”. Ale to nie wszystko…  nie 
mogło zabraknąć chóru szkolnego, który uświetnia 
każdą szkolną uroczystość. Pięknie śpiewali piosenki 
o Mikołaju Koperniku, a gdy przyszedł czas na 
„Kopernikanę”, cała sala ruszyła do tańca… 
Ale, co to? Żaba, która wcześniej rozdawała pytania 
podczas Turnieju Wiedzy, nagle weszła pomiędzy 
publiczność, co ona robi??? Czyżby jej się korona 
zsunęła??? Czy szuka rozpaczliwie pomocy??? Ależ 
skąd, nawet Ci uczniowie naszej szkoły, którzy nie 
brali udziału w Turnieju Wiedzy, są bardzo dobrze 
przygotowani do obchodów dnia Patrona, oni też 
mogą się pochwalić swoją wiedzą. A żaba tym razem 
zamiast pytań rozdaje cukierki. Co za dzień, co za 
dzień… Żaba kłania się i mówi: „Do zobaczenia za 
rok!!!”, ciekawe, do kogo powędrują puchary, a może 
któreś z klas uda się obronić zdobyty tytuł…. Kto 
wie…

Sylwia Wajdowicz

Relacja „na żywo” z przebiegu Dnia Patrona 

Na zdjęciu: Mateusz Borucki, Dorota Wolińska, Katarzyna Dobosz 

Na zdjęciu: Jakub Padzik, Jakub Atlak, Adam Ławicki, Norbert Zachandrewicz, Krystian Grabowski, 
Paweł Krzemiński, Jakub Gawliński, Igor Jodłowski, Jakub Sobiecki, Piotr Kapitan

Zaczytane przerwy w szkolnej bibliotece

Każdego dnia, w czasie długiej przerwy, chętni uczniowie gimnazjum czytają książki 
uczniom klas młodszych. Spotkania w bibliotece cieszą się ogromną popularnością 
zarówno wśród słuchaczy, jak i młodych lektorów. Jest to jedno z działań zaplanowanych 
w naszej szkole w ramach ogólnopolskiego programu propagującego czytelnictwo 
wśród dzieci i młodzieży. Przeprowadziliśmy też w październiku „Tydzień Głośnego 
Czytania”, kiedy to codziennie na jednej lekcji, przez dziesięć minut, nauczyciele czytali 
wybraną dla każdej klasy książkę. Również szkolnym akademiom towarzyszy głośne 
czytanie związanej tematycznie literatury. W lutym uczniowie klasy IIIa gościli poetkę, 
panią Annę Włochowską. Jest babcią uczennicy tej klasy i specjalnie na to miłe spotkanie 
napisała i zaprezentowała kilka nowych wierszy. Aktualnie przygotowujemy się do 
konkursu czytelniczego, który odbędzie się w maju podczas Międzygminnej Ligi 
Przedmiotowej organizowanej przez naszą szkołę. 

Monika Wolińska

Więcej informacji o szkole oraz o aktualnych wydarzeniach
 z życia szkoły na stronie zsradzanowo.pl

 w zakładce SZKOŁA PODSTAWOWA  i GALERIA SZKOŁA PODSTAWOWA
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W sobotni poranek, 11 marca br. miłośnicy piłki nożnej spotkali 
się na hali Zespołu Szkół w Radzanowie, gdzie po raz czwarty 
rozegrano Turniej Sołectw o Puchar Wójta i Rady Gminy 
Radzanowo. 
Do rozgrywek zgłosiło się 9 drużyn reprezentujących gminne 
sołectwa: Nowe Boryszewo, Radzanowo-Dębniki, Śniegocin, 
Ciółkowo, Rogozino, Radzanowo, Męczenino, Juryszewo i 
Białkowo. W 36 meczach rozegranych według zasady "każdy z 
każdym" padły łącznie 94 gole. Zawodnicy wszystkich startując-
ych drużyn wykazali się ogromnym zaangażowaniem. Sportowe 
potyczki wymagały wielu sił, potu, a niekiedy prawdziwej walki z 
własnymi słabościami. Ale jak to w sporcie bywa, wygrywają 
najlepsi i najskuteczniejsi; w klasy�kacji generalnej miejsca na 
podium zdobyły drużyny Radzanowa (miejsce I), Nowego 

Boryszewa (miejsce II) oraz reprezentanci sołectwa Radzanowo-
Dębniki (miejsce III). Na kolejnych lokatach uplasowały się: 
Białkowo, Ciółkowo, Juryszewo, Rogozino, Męczenino i Śnieg-
o c i n .  Z  k o l e i  w ś r ó d  w y r ó ż n i e ń  i n d y w i d u a l n y c h 
Najskuteczniejszym Strzelcem, czwarty rok z rzędu, okazał się 
Artur Gołębiowski z Radzanowa, zdobywca 9 goli. Najlepszym 
Zawodnikiem został wybrany Artur Maron, mieszkaniec Woźnik, 
który w tegorocznym turnieju reprezentował sołectwo 
Radzanowo-Dębniki. Tytuł Najlepszego Bramkarza otrzymał 
natomiast Michał Gozdan z drużyny Nowego Boryszewa. 
W ceremonii wręczania nagród i wyróżnień wzięli udział 
organizatorzy turnieju tj. Wójt Gminy Radzanowo Sylwester 
Ziemkiewicz, Przewodnicząca Rady Jolanta Sochacka oraz Radni: 
Jacek Szymański, Robert Tokarski, Kazimierz Gajewski, Krzysztof 

Sobczak, Krzysztof Janecki i Krzysztof Czerwiński. Po gratulacjach 
złożonych zawodnikom wszystkich drużyn wręczono także 
podziękowania arbitrom sędziującym mecze: Arielowi 
L i p i ń s k i e m u ,  A d a m o w i  A b l e w s k i e m u ,  J a r o s ł a w o w i 
Bieńkowskiemu i Damianowi Jędrzejakowi. 

Tegoroczny turniej zgromadził liczną publiczność, wśród której 
znalazły się rodziny występujących zawodników i mini fankluby 
startujących drużyn. Atmosfera na trybunach przełożyła się na 
wspaniały doping. 

Wszystkim drużynom i zawodnikom serdecznie gratulujemy 
występów i walki fair play. Zapraszamy za rok.

Magdalena Kosielińska

IV Turniej Sołectw

W grudniu 2015 r. zostało zorganizowane pierwsze spotkanie 
osób, które czynnie działały, bądź grały w dawnej Polonii. 
Wznowienie działalności klubu z kilkuletnią historią i tradycjami 
wydawało się nie lada wyzwaniem. Dla ludzi, którzy kochają 
sport, nie ma jednak rzeczy niemożliwych. W lutym 2016 r. odbyło 
się pierwsze Walne Zebranie, na którym zostały wybrane władze 
klubu: prezes – Ariel Lipiński, wiceprezes – Kamil Wysocki, 
sk arbnik  –  K amil  Z ie l ińsk i ,  sek retar z  –  M ichał  Ners. 
W porozumieniu z Wójtem Gminy Radzanowo Sylwestrem 
Ziemkiewiczem określono wówczas etapy reaktywacji klubu 
(m.in. nabór zawodników, wyznaczenie kadry szkoleniowej, 
wznowienie rozgrywek) oraz ustalono niezbędne zmiany 
infrastrukturalne tj. konieczność gruntownego odnowienia płyty 
boiska, wykonanie ogrodzenia oraz udostępnienie pomieszc-
zenia socjalnego dla klubu. 
Pod koniec marca 2016 r. Gminno-Ludowy Klub Sportowy 
„Polonia” został zgłoszony do rozgrywek ligowych w sezonie 
2016/2017 w „B” – klasie. W dniu 28.08.2016 r. drużyna 
z Radzanowa rozegrała swój pierwszy mecz ligowy od czasu 
zawieszenia działalności. Rywalem była drużyna Szopen Sanniki, 
którą Polonia pokonała 3:2. Ta wygrana zapoczątkowała marsz 
w górę tabeli. Dziś możemy się pochwalić pierwszym miejscem w 

klasie B i aspiracjami na awans do A klasy - w 9 rozegranych dotąd 
meczach odnotowaliśmy 8 zwycięstw i 1 remis. 
Sukcesom w rozgrywkach towarzyszą bardzo pozytywne zmiany 
w infrastrukturze. Dzięki dotacji Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi 
Płockiej - Młodzi Razem”, a także dzięki ogromnej pracy Zakładu 
Gospodarczego przy UG w Radzanowie i pozyskanym sponsorom 
płyta boiska przy ul. Szkolnej w Radzanowie nabiera nowej 
jakości. W kwietniu 2016 r. stara murawa została całkowicie 
zaorana, przez kilka tygodni rekultywowano i użyźniano teren, 
by w czerwcu posiać wysokiej jakości trawę. Od lipca do późnej 
jesieni prowadzono systematycznie podlewanie. 
Prowadzone prace modernizacyjne uniemożliwiły nam prowad-
zenie rozgrywek na własnym terenie. Dzięki uprzejmości 
Krzysztofa Atlaka i pozostałych władz klubu ULKS Ciółkowo od 
momentu wznowienia działalności radzanowska drużyna 
korzysta z murawy w Ciółkowie. 
Drużyna GLKS Polonii Radzanowo składa podziękowania 
wszystkim osobom i instytucjom, które wspierają reaktywację 
naszego klubu. W szczególności dziękujemy: Wójtowi Gminy 
Radzanowo Sylwestrowi Ziemkiewiczowi, Radnemu Powiatu 
Płockiego Pawłowi Jakubowskiemu, Przewodniczącej Rady 
Gminy Radzanowo Jolancie Sochackiej, Radnemu Gminy 

Radzanowo Pawłowi Tokarskiemu, Prezesowi Fundacji „Fundusz 
Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem” Iwonie Marczak, 
Dyrektorowi Centrum Spor tu i  Rekreacj i  Magdalenie 
Kosielińskiej, Kierownikowi Zakładu Gospodarczego Januszowi 
Balskiemu, Beacie Pielaszewskiej (opieka medyczna zawodn-
ików) oraz sponsorom Tomaszowi Klekowickiemu i Mariuszowi 
Gorsiakowi. 
Mieszkańców gminy Radzanowo i sympatyków naszej drużyny 
zapraszamy do wstąpienia w szeregi zawodników naszej drużyny. 
Osoby chętne prosimy o kontakt z Prezesem (tel. 606 - 947 - 291) 
klubu i zachęcamy do wzięcia udziału w zajęciach treningowych, 
które odbywają się we wtorki i w czwartki na hali sportowej 
Zespołu Szkół w Radzanowie oraz na „Orliku” w Rogozinie. 
Uroczyste otwarcie naszego boiska planowane jest na sierpień 
br., na co już dzisiaj serdecznie zapraszamy.
                                                                                       

 Ariel Lipiński
                                                                         Prezes GLKS Polonia Radzanowo

Reaktywacja GLKS Polonii Radzanowo 

ULKS Ciółkowo to klub z bogatą historią. Powstał w 1981 r., 
przyjmując nazwę LZS Ciółkowo. W rozgrywkach prowadzonych 
przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Płocku wystartował 
w sezonie 1982/83. W ciągu dwóch pierwszych sezonów zespół 
wygrał rywalizację w C i B klasie, tym samym awansując do klasy 
A. W roku 1997 drużyna z Ciółkowa po raz pierwszy awansowała 
do ligi okręgowej. Ciekawostką z tego okresu jest to, że zespół, 
nie mając gdzie grać, „wziął sprawy we własne ręce” i samodzielnie 
wykonał wszystkie prace, dzięki którym powstało boisko 
w Ciółkowie. A że było zrobione bardzo solidnie, służy nam 
do dziś. 
Pierwszym prezesem i jednocześnie trenerem naszego klubu był 
Grzegorz Aronowski. Jego następcą na fotelu prezesa został 
wybrany, znany w środowisku piłkarskim, Leszek Ura. 
W charakterze trenera zaangażowany został Zenon Milewski. 
To za kadencji nowego prezesa zmieniona została nazwa klubu 
na Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Ciółkowo, która obowią-
zuje do dziś. 
W sezonie 2001/2002 zespół osiągnął najlepszy wynik w historii 
- awans do IV ligi. Niestety możliwości �nansowe oraz umiejętno-

ści  pi łk arsk ie  zawodników były  wówczas zbyt  małe, 
by utrzymać się w tej lidze dłużej niż przez jeden sezon. Następne 
lata były różne, jak to się mówi „ raz tłuste, a raz chude”. Był nawet 
moment, że zespół seniorów wycofano z rozgrywek całkowicie. 
Duch sportowy lokalnej społeczności i ciężka praca kilku 
zapaleńców pozwoliła jednak odbudować drużynę, która 
w sezonie 2010/2011 powróciła do ligi okręgowej i gra w niej 
do dziś.
Tradycją naszego klubu od 1993 r. są turnieje organizowane przez 
zaprzyjaźniony klub „Błękitni Pasym”. Latem, zwykle w lipcowy 
weekend, nasi zawodnicy wyjeżdżają na Mazury, a w sierpniu 
w drodze rewanżu Błękitni przyjeżdżają do Ciółkowa. 
Wielokrotnie byliśmy zwycięzcami tych spotkań, nie brakuje też 
wspomnień i miłych chwil.
Historia klubu UKLS Ciółkowo to nie tylko seniorzy. Po ostatniej 
zmianie zarządu na stanowisko prezesa powołany został 
Krzysztof Atlak, który jako główny kierunek rozwoju działalności 
obrał szeroko rozumianą pracę z młodzieżą. W rundzie jesiennej 
aktualnego sezonu nasza młodzież grała w trzech rocznikach: 
2000, 2004 i 2006. Myśląc perspektywicznie, uruchomiliśmy także 

zajęcia treningowe dla dzieci z roczników 2008/2009; prowadzą 
je zawodnicy z zespołu seniorów Dominik Mikołajczyk i Dawid 
Sumiński. Chętni do gry w wyżej wymienionych rocznikach mogą 
się zgłaszać bezpośrednio na zajęcia do prowadzących treningi 
trenerów. Łącznie w klubie UKLS Ciółkowo trenuje obecnie około 
100 zawodników, co w przypadku tak małych miejscowości jak 
Ciółkowo, na pewno nie jest spotykane powszechnie.
Podsumowując 35-letnią już historię klubu ULKS Ciółkowo trzeba 
wspomnieć, że wychowała się tu masa wspaniałych piłkarzy. 
Wspomnijmy choćby Bartka Wiśniewskiego, który grywał 
na boiskach ekstraklasy, a aktualnie jest zawodnikiem Polonii 
Warszawa. Nasza przyszłość to na pewno młodzież, na szkoleniu 
której dziś skupiamy się szczególnie. Zamierzamy też inwestować 
w istniejącą infrastrukturę, by poprawić warunki do gry i 
treningów. Bardzo cieszy nas doskonale układająca się współp-
raca na linii klub-władze gminy. Mamy bardzo duże poparcie 
naszych działań ze strony Wójta Sylwestra Ziemkiewicza i całej 
Rady Gminy Radzanowo, za co serdecznie dziękujemy.
        

         ULKS Ciółkowo

ULKS Ciółkowo
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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
Sobczak Krzysztof - Radny
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

Seria - Herby Ziemi Radzanowskiej 
II Wojna Światowa i pół wieku komunizmu w Polsce przyczyniły 

się do prawie całkowitego wyrugowania pewnej części społe-
czeństwa naszego kraju. Część, by się wydawać mogło, nieod-
zownej, po której powstała nie wypełniona do dziś luka.
Do podobnych wypadków nie doszło w żadnej innej części 
Europy. Cały stan szlachecki spotkały ogromne represje, zarówno 
ze strony okupanta niemieckiego, jak i rosyjskiego.  Zaborcy 
jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości przekon-
ali się, że dla Polaków walczących o wolność „dwór i plebania są 
zawsze pewne”. Jako najbardziej wykształcona warstwa społecz-
na, zachowująca narodowe tradycje i stanowiąca ostoje polskości 
została wzięta na celownik jeszcze przed rozpoczęciem działań 
wojennych w 1939 roku. Powzięto plan wyniszczenia inteligencji, 
ziemiaństwa i kleru w Polsce. Grup społecznych wywodzących się 
w zdecydowanej większości z rodzin o korzeniach szlacheckich.
Zbrodnię rozpoczęli hitlerowcy mordując proboszczów 
i właścicieli ziemskich w obozach koncentracyjnych. Taki właśnie 
los spotkał okolicznych liderów życia społecznego, m.in. Hrabiego 
Włodzimierza Hołyńskiego- ostatniego właściciela radzanowsk-
iego folwarku czy księdza Józefa Ogrodowicza- proboszcza z 
Radzanowa. Dzieła dokonał komunizm, gdy zostali pozbawieni 
majątków i dobrego imienia, wypędzeni z domów i zabroniono im 
osiedlania się w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od dawnej 
rodowej siedziby. Od ziemi i ludzi, z którą byli związani przez 
ostatnie setki lat.
Symbole rodzin szlacheckich są widoczne w naszym otoczeniu do 
dziś. Pomimo powojennej propagandy mającej na celu zniesł-
awienie i zatarcie w większości dobrych relacji pomiędzy dworem 
i wsią, przetrwały na kościelnych epita�ach i cmentarnych 
nagrobkach. Nawet herb naszej gminy nawiązuje bezpośrednio 
do herbu Prawdzic, którym pieczętował się Paweł z Radzanowa- 
chorąży płocki z XIV wieku. Od opisu tego herbu rozpocznie się 
krótka seria prezentująca symbole szlacheckie z naszych okolic.
Prawdzic (Lew z muru)
Nazwa herbu, która przylgnęła do niego w pierwotnej formie 
„prawda”, została zinterpretowana przez Długosza jako opisująca 
koło, które służyło do zachowywania temperatury potraw. Lew 
znajdujący się w herbie trzyma takie właśnie koło. Heraldyka 
(nauka zajmująca się symboliką i badaniem znaczeń herbów) 
utrwaliła tą interpretację już jako nazwę okrągłej podstawy pod 
misę.
Tarcza herbu jest podzielona na dwie części poprzez mur 

z czerwonej cegły zakończony krenelażem (mur blankowany). 
Pole herbu jest niebieskie i na jego tle widnieje „półleż złoty w 
prawą stronę zwrócony”. Taki sam lew znajduje się w klejnocie 
herbu.
Kasper Niesiecki, XVIII wieczny polski genealog i heraldyk opisuje 
go w swoim „Herbarzu” w następujący sposób: 

„Lew żółty powinien być z czerwonego muru niby wychodzący, 
tak że go tylko połowę widać, a ogona do góry zadartego część, 
całym sobą w lewą stronę tarczy obrócony; w poprzednich łapach, 
z których lewa górą, prawa spodem, trzyma koło żelazne, albo 
Prawdę, jakie więc na stołach stawiają, z hełmu i korony takie Lew 
wypada, tylko że go trochę więcej widać, niżeli na tarczy.”

Kasper Niesiecki, herbarz, VII, 487

Prawdzic pojawia się w dokumentach sadowych w 1407 roku. 
Wczesniej jednak pieczętował się nim Stanisław z Gulczewa, 
a w 1375 roku biskup płocki Dobiesław. Długosz w swojej kronice 
tak opisuje pochodzenie rodziny Prawdziców:
„(Ród) ten z Nadrenii przybywszy połączył się z domem polskim, 
który zwał się Prawda, w jedną rodzinę; w nim mężowie skłonni do 
zuchwalstwa.”

Jan Długosz, Insignia, 23

W Herbarzu Niesieckiego (tom VII, s.487-489) znajdujemy inną 
hipotezę pochodzenia symbolu, wraz z legendą herbową:
„Początek tego herbu pospolicie nasi autorowie zasięgają od 

Androda rodem z Dacyj; ten u pana przyostrzejszego służąc, 
ciężko od niego i nieraz zbity, chcąc się od nieludzkiej człowieka 
owego pasyi salwować, na głęboką w Afryce pustynię schronił się. 
Tam dla zbyt dogorywającego sobie upału do jaskini się przytu-
liwszy, w krótkim czasie widzi lwa powracającego do tejże jamy 
jako do swego łożyska. Włosy od bojaźni na głowie Androdowi 
wstawały, ale nad swoje mniemanie łaskawszym go doznał, bo 
lew młodziana postrzegłszy, łasząc mu się grzywą i ogonem, zdał 
mu się prosić, żeby mu nogę od ostrego skłutą ciernia uwolnił... 
wyrwał ostrożnie ciernisko Androd, ropę wycisnął, oczyścił ranę 
i zawiązał; czego wdzięcznym chcąc się pokazać owa bestyja... 
pojmaną zwierzyną wpół się z swoim lekarzem dzieliła.
Trzy lata tak karmił swego dobrodzieja lew, aż też Androd... 
wyszedł z pustyni, błąkając się po świecie, od pana swego, 
prokonsula afrykańskiego, od którego był wyszedł, poznany, do 
Rzymu był odesłany, tam na am�teatrum w oczach całego miasta 
na igrzyska z bestyjami wystawiony... Pierwszy na scenę spusz-
czony lew, tenże sam, z którym się w afrykańskiej pustyni chował 
Androdus... poznał swego lekarza... i jako dobroczyńcy swemu 
łasząc się do nóg słał, nogi lizał... Patrzał na to Rzym i nie mogąc 
pojąć... czarnoksięstwu to przypisał; przetoż drugą jadowitą 
bestyję, rysia, na niego spuszcza, co postrzegłszy lew... skoczył do 
rysia i prędko rozszarpał. ... Androd... nie tylko życiem darowany, 
ale w fortunę opatrzony, w herbie lwa zażywać począł...
Gdy jeden z potomków Androda, mąż wojenny z familii Meninów, 
w Hetruryi pojął wielkiej fortuny dziedziczkę, która się murem 
czerwonym pieczętowała, herb swój... tak ułożył, że do muru 
czerwonego lwa swego przydał. Nad Renem... osiedli z tego 
domu, gdzie i po dziś dzień hrabiowie de Dinheim lwa z muru 
zażywają, z których jeden za Bolesława Krzywoustego... 
w Polszcze osiadł... Jędrzej Dinheim nazwiskiem... zaślubił sobie 
Jana Prawdy, sędziego ziemskiego gostyńskiego, hrabi na 
Szczawinie i Trąbkach, jedynaczkę... herb żony swojej Prawdę albo 
koło żelazne ojczystemu swemu lwu w łapy włożył...”

Jacek Pietrzyk

https://www.facebook.com/podzielsiehistoria/


