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Gnasza

Radzanowo
Ani okres wakacji, ani rozpoczynająca się jesień nie przyniosły 

spowolnienia w realizacji inwestycji w gminie Radzanowo. 
Systematyczne aplikowanie o środki zewnętrzne, sprawnie 
prowadzone procedury przetargowe oraz efektywne działanie 
wykonawców poszczególnych zadań przełożyły się na zmoder-
nizowanie kilku kilometrów ważnych szlaków komunikacyjnych, 
remonty budynków użyteczności publicznej oraz  otwarcie 
kolejnego etapu skanalizowania terenów gminnych. 

Tylko w ciągu trzech ostatnich miesięcy w naszej gminie 
przybyło dróg modernizowanych w technologii asfaltowej. I tak, 
zakończony w sierpniu remont odcinka 2,5 km drogi relacji 
Woźniki-Ciółkowo był w całości �nansowany ze środków 
budżetu gminnego. Zadanie to poprzedziła budowa tzw. spinki, 
czyli łącznika instalacji wszystkich trzech stacji uzdatniania wody, 
zwiększającego bezpieczeństwo mieszkańców pod względem 
dostępu do wody pitnej. Całkowita wartość inwestycji zamknęła 
się kwotą  1,1 mln zł

W porozumieniu z samorządem powiatu płockiego wykonana 
została modernizacja drogi powiatowej relacji Szczytno-
Białkowo. Blisko 3-kilometrowy, dotąd szutrowy, odcinek tej trasy 
został znacząco poszerzony i utwardzony asfaltem z podbudową 
kruszywem i tłuczniem. Trasa stanowi alternatywy szlak Płocka, 
z wjazdem od Podolszyc. Na tę inwestycję gmina Radzanowo 
przekazała �nansowe wsparcie dla powiatu płockiego w kwocie 
350 tys. zł. Koszty inwestycji to kwota ponad 1,1 mln. zł.

Z kolei z pozyskanej dotacji Urzędu Marszałkowskiego 
przeprowadzono modernizację ulicy Begno w Radzanowie. 
Asfaltowa nawierzchnia na odcinku 1 km tej ulicy wraz 
z przebudową zajezdni autobusowej przy szkole i budową 

parkingu przy boisku sportowym to zakres prac wykonanych 
w okresie wakacyjnym. Dotacja wynosiła 330  tys. zł i stanowiła 
63,63 % kosztów tego przedsięwzięcia.    

Również środki funduszu sołeckiego �nansują inwestycje 
drogowe w gminie Radzanowo. Przykładem tegorocznych zadań 
realizowanych w oparciu właśnie o to źródło są modernizacje 
dróg gminnych w Dźwierznie i Kostrogaju. W obydwu miejscow-
ościach przybyło około 0,5 km. nawierzchni asfaltowych. 

Opisane inwestycje drogowe oczywiście nie zamykają listy 
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w gminie Radzanowo 
jeszcze w tym roku. Do końca października zostanie modernizo-
wana m.in. droga biegnąca przez Radzanowo-Dębniki. To dość 
gęsto zamieszkane sołectwo od dawna zabiega o gruntowną 
poprawę tej drogi, dotacja Urzędu Marszałkowskiego na tę 
inwestycję wyniosła 150 tys. zł.

Podsumowując inwestycje drogowe należy wspomnieć 
o licznych naprawach i utwardzeniach dróg gminnych 
z wykorzystaniem gruzu, tłucznia i żwiru. Taką technologię 
stosuje się zarówno przy bieżącym przeglądzie stanu dróg, jak 
i w działaniach wynikających z realizacji funduszu sołeckiego.

Bardzo oczekiwaną inwestycją była termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej. Z początkiem wakacji 
ruszyły prace nad dociepleniem najstarszej części Szkoły 
Podstawowej w Radzanowie. Zadanie to obejmowało także 
izolację stropu poddasza, wymianę rynien i obróbek blachars-
kich. W okresie VIII-IX realizowane było ocieplenie płytami 
styropianowymi ścian i dachu budynku Centrum Kultury i Sportu 
w Radzanowie wraz z wymianą instalacji C.O. , a także stolarki 
okiennej i drzwiowej. Obydwie inwestycje �nansowane były 

głównie z dotacji RPO WM 2014-2020 przyznanej w ramach 
działania 4.2 Efektywność energetyczna, stanowiącej 79,99 % 
kosztów inwestycji.

W miesiącu wrześniu ruszyła procedura wyłonienia wykonawcy 
II etapu sieci kanalizacyjnej wraz z budową sieci wodociągowej 
w miejscowościach Stare i Nowe Boryszewo, Stróżewko 
i Rogozino. Blisko 10-kilometrowy odcinek kanalizacji powstanie 
dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego WM udzielonej 
w kwocie blisko 2 mln. zł w ramach PROW 2014-2020. To ważne 
przedsięwzięcie, zapisane w strategii rozwoju gminy Radzanowo, 
pozwoli na przyłączenie do sieci blisko 200 posesji. 

Przyszłoroczne plany inwestycyjne zakładają równie napięte 
harmonogramy działań. Z ważniejszych przedsięwzięć wymien-
imy m.in. modernizację ulicy Osiedlowej w Rogozinie (technolo-
gia asfaltowa; obecnie trwa procedura przetargowa), moderniza-
cję łącznika drogi powiatowej nr 2938 W z drogą wojewódzką 
nr 567 w miejscowości Stróżewko, czy zaprojektowanie sieci 
kanalizacyjnej w Radzanowie (ulice Ostatnia, Płocka i Spokojna). 
Z kolei dzięki decyzjom mieszkańców podjętym na wrześniow-
ych zebraniach sołeckich przyszły rok przyniesie również dalsze 
remonty świetlic wiejskich, rozbudowy placów zabaw i zagos-
podarowanie centrów miejscowości. 

Dzięki spójności działania wójta, radnych i mieszkańców 
potencjał rozwoju gminy Radzanowo jest w pełni wykorzyst-
ywany. Uzbrajanie terenów i poprawa stanu dróg to czynniki 
zawsze przyciągające inwestorów. A nowi mieszkańcy i nowe 
�rmy to dobra przyszłość każdego samorządu.  
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Przegląd gminnych inwestycji

Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie

Ulica Bego w RadzanowieDroga relacji Szczytno - BiałkowoDroga relacji Woźniki - Ciółkowo

Budynek szkoły w RadzanowieDroga gminna w Dźwierznie
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Białkowo  -  remont  świet l ic y 
wiejskiej
Brochocin - zakup urządzeń na 
siłownię zewnętrzną; montaż lamp 
oświetleniowych na istniejących 
słupach; remont świetlicy wiejskiej
Brochocinek - remont drogi 
Chełstowo - wyposażenie świetlicy 
wiejskiej 
Chomętowo - wykonanie projektu 
drogi 
Ciółkowo - modernizacja drogi 
Ciółkówko - zakup kostki brukowej 
Czerniewo - zakup tłucznia z usługą 
wbudowania 
Juryszewo  -  remont świetlicy 
wiejskiej 
Dźwierzno - modernizacja drogi 
Kosino - zakup tłucznia z usługą 
wbudowania w tzw. „Parcelach”; 
zakup gruzu z usługą wbudowania 
w tzw. „Pieńkach”
Kostrogaj - remont drogi - nakładka 
asfaltowa
Łoniewo - zakup tłucznia z usługą 
wbudowania
Męczenino - zakup gruzu z usługą 
wbudowania; ogrodzenie świetlicy 
wiejskiej
Nowe Boryszewo - zakup tłucznia; 
wykonanie dokumentacji projek-
towej na budowę świetlicy wiejskiej 
w Starym Boryszewie
Radzanowo - zagospodarowanie 
terenu w zabytkowym  Park im. Jana 
Kochanowskiego

Radzanowo–Dębniki  - utwar-
dzenie poboczy 
Radzanowo – Lasocin - zakup 
tłucznia  z usługą wbudowania 
Rogozino  -  kontynuacja prac 
związanych z zagospodarowaniem 
centrum miejscowo z projektem 
części zielonej działki nr 345/7, 
rozbudowa placu zabaw i alejki dla 
deskorolkowców
Stare Boryszewo – remont nie-
wielkich odcinków dróg poprzez 
zakup i utwardzenie tłuczniem; 
wykonanie dokumentacji projekt-
owej na budowę świetlicy wiejskiej 
w Starym Boryszewie
Stróżewko - modernizacja drogi
Szczytno - zakup tłucznia z usługą 
wbudowania 
Ślepkowo Królewskie - wykonanie 
projektu drogi pod asfalt 
Ślepkowo Szlacheckie - budowa 
świetlicy wiejskiej
Śniegocin - zakup tłucznia  z usługą 
wbudowania 
Trębin - montaż lamp oświetle-
niowych na istniejących słupach 
Wodzymin - zakup tłucznia z usługą 
wbudowania 
Woźniki - wykonanie ogrzewania 
w świetlicy wiejskiej 
Woźniki – Paklewy - zakup tłucznia  
z usługą wbudowania 
Wólka - zakup tłucznia z usługą 
wbudowania 

Wykaz inwestycji 
w ramach funduszu sołeckiego 2018

Zgłoszenia awarii oświetlenia Bieżące utrzymanie dróg
Zgłoszenie awarii oświetlenia ulicznego należy zgłaszać pod nr infolinii 801 800 103 lub 58 760 

72 40.  Zgłoszenia przyjmowane są również na adres e-mail:  awarie.oswietlenie@energa.pl 
W zgłoszeniu należy podać:
-lokalizację awarii (gmina, miejscowość, nazwę ulicy, nr posesji lub nr słupa oświetleniowego),
-rodzaj awarii np. lampa nie świeci, „mruga”, świeci i gaśnie,
- numer kontaktowy, nazwisko, adres  zgłaszającego.

Informujemy, że zgłoszenia w sprawie bieżącej konserwacji, równania i doraźnych napraw dróg 
gminnych mieszkańcy mogą kierować do Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy 
w Radzanowie pod numer tel. 24 261 34 21. Zakład Gospodarczy przy UG w Radzanowie czynny jest 
od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530

Komunikaty Posterunku Policji w Radzanowie 

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi i szybciej zapadającym 
zmrokiem warto pamiętać, że sam fakt poruszania się nieoświetlonym rowerem lub 
nieużywanie odblasków poza terenem zabudowanym przez pieszych jest 
wykroczeniem.

Pamiętajmy więc, że art. 11 Prawa o Ruchu Drogowym mówi, że „pieszy poruszają-
cy się po zmierzchu poza terenem zabudowanym jest obowiązany używać 
elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu 
drogowego".   

W przypadku roweru, który zgodnie z prawem jest pojazdem, jego obowiązkowe 
wyposażenie reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warun-
ków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zgodnie 
z nim każdy rower powinien być wyposażony w: z przodu - co najmniej 
w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, z tyłu - co najmniej 
w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co 
najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej. Jeśli nasz jednoślad jest tego 
pozbawiony, narażamy się co najmniej na mandat.

Policjanci będą prowadzić swoje działania w godzinach wieczorowo nocnych. 
Podczas ich realizacji będą reagować na osoby piesze, które poruszają się bez 
odblasków, poza terenem zabudowanym. Zwrócą uwagę na rowerzystów oraz 
wyposażenie ich pojazdów. Sprawdzą stan trzeźwości kierujących rowerami oraz 
czy piesi będący pod wpływem alkoholu nie stanowią zagrożenia dla siebie i innych 
uczestników ruchu drogowego.  Podczas tych działań należy się spodziewać ze 
strony policjantów stanowczości, w przypadku gdy ujawnią wykroczenie.

Podstawowym celem tych działań, jest promowanie używania przez pieszych 
i rowerzystów „odblasków", wszędzie tam, gdzie może to pomóc uniknąć wypa-
dków. Pamiętajmy, jeśli jesteśmy widoczni na drodze, stajemy się bezpieczniejsi.

W związku z nasilającą się aktywnością oszustów działających 
na szkodę osób starszych metodą na tzw. „wnuczka” lub 
„policjanta” zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej 
ostrożności zwłaszcza w rozmowach telefonicznych. Oszuści  
wykorzystują emocje i naiwność osób starszych pod pozorem 
trudnej sytuacji lub zdarzenia losowego osoby im bliskiej 
doprowadzając do szeregu oszustw i wyłudzeń środków 
�nansowych. Przypominamy, iż żaden policjant lub funkcjon-
ariusz publiczny nie ma uprawnień do pobierania środków 
�nansowych od obywateli. W przypadku chociażby cienia 
podejrzeń lub wystąpienia podobnego zjawiska prosimy o 
natychmiastowy kontakt z o�cerem Dyżurnym Komendy 
Miejskiej Policji w Płocku pod nr telefonu 24 266 16 00 lub 24 
266 16 01 oraz na terenie całego kraju pod nr 997.

Na podstawie analizy bezpieczeństwa apelujemy do 
mieszkańców o stosowanie się do znaku zakazu zatrzymywania 
się znajdującego się w rejonie skrzyżowania ul. Spółdzielczej 
i trasy 2935 W (ulica Płocka) w miejscowości Radzanowo. 
Parkowanie wzdłuż ogrodzenia Urzędu Gminy jest nie tylko 
wykroczeniem, ale również powoduje zagrożenie bezpieczeń-
stwa z uwagi na ograniczenie widoczności i przepustowości 
skrzyżowania. Łamanie przepisów ruchu drogowego upo-
ważnia funkcjonariuszy policji do nakładania stosownych kar.

Zakaz zatrzymywania się

Uwaga oszuści

„Bezpieczniej po zmroku”

mailto:awarie.oswietlenie@energa.pl


Gmina z potencjałem

STRONA 3

Gmina Radzanowo to typowo podmiejskie tereny, w przeważają-
cej części rolnicze. Bezpośrednie sąsiedztwo z powiatowym 
miastem Płock i dogodne położenie na trasie Płock-Warszawa 
warunkują rozwój tych obszarów, zarówno pod względem 
napływu mieszkańców, jak i rosnącego zainteresowania 
przedsiębiorców. Co na temat walorów tej gminy mówi jej wójt – 
Sylwester Ziemkiewicz?

- Kiedy obejmowałem funkcję wójta gminy Radzanowo doskon-
ale znałem jej plusy, a także małe i większe problemy. Miałem za 
sobą kilkuletnie doświadczenia, gdyż jako urzędnik zajmowałem 
się pozyskiwaniem środków unijnych i realizacją inwestycji. 
Doskonale rozumiałem, jakie mechanizmy działają w samorządz-
ie, zwłaszcza wiejskim. Funkcja wójta uświadomiła mi jednak, że 
to nie liczby i statystyki decydują o tym, jak nasza gmina jest 
postrzegana. Dziś z pełną świadomością i odpowiedzialnością 
mogę powiedzieć: jestem dumny, że od dziecka żyję i pracuję 
właśnie w gminie Radzanowo. To jest moje miejsce na ziemi, 
ważne dla mnie i mojej rodziny. 
Coraz lepsza infrastruktura drogowa, rozwój sieci kanalizacyjnej, 
bezpieczeństwo, dobrze prosperujące przedszkola i szkoły, place 
zabaw, przy jednocześnie niewygórowanych cenach gruntów i 
bliskości Płocka to czynniki wpływające na atrakcyjność gminy 
Radzanowo. Jednak najcenniejszym naszym potencjałem są po 
prostu ludzie – mieszkańcy, przedsiębiorcy, inwestorzy, sołtysi, 
samorządowcy.
Kiedy na początku trwającej kadencji wspólnie z radnymi 
pracowaliśmy nad strategią rozwoju gminy Radzanowo nikt z nas 
nie miał wątpliwości, że priorytetem wszystkich działań musi być 
poprawa stanu dróg. Duży nacisk kładziemy na to, by skutecznie 
pozyskiwać środki zewnętrzne na przebudowę i unowocześ-
nianie ważnych szlaków komunikacyjnych; korzystamy z dotacji 
krajowych i unijnych na drogi gminne, zabiegamy o inwestycje w 
drogi powiatowe. Podejmujemy się także samo�nansowania 
modernizacji dróg gminnych, gdyż przebudowa  gminnego 
budżetu pozwoliła nam zabezpieczyć środki własne na kilka 
bardzo ważnych inwestycji.  Obrane działania umożliwiły w ciągu 
trzech lat zwiększyć ilość dróg asfaltowych o ponad 20 km, co jest 
wynikiem dotąd u nas  niespotykanym. 
Opracowany plan zagospodarowania przestrzennego w gminie 
Radzanowo przyciąga nowych mieszkańców, napływających z 

Płocka i z gmin odleglejszych od miasta. Decydując się na 
zamieszkanie w Radzanowie, czy w Rogozinie biorą pod uwagę 
fakt, że w zasięgu ręki znajdą u nas przedszkola i szkoły, ośrodki 
zdrowia, placówki kulturalne, czy kościoły. I ja, i gminni radni 
zdajemy sobie doskonale sprawę, że nowoczesna gmina wiejska 
musi dziś przyciągać potencjalnych mieszkańców przede 
wszystkim uzbrojeniem terenu w sieć wodno-kanalizacyjną, 
drogi wewnętrzne, chodniki i oświetlenie uliczne. Przyznana 
wiosną dotacja Urzędu Marszałkowskiego na budowę kanalizacji 
w Rogozinie, Stróżewku, Nowym i Starym Boryszewie, czy 
decyzja o przystąpieniu do projektowania rozbudowy kanalizacji 
w Radzanowie bezsprzecznie wpłyną na ich rozwój. Dla miejsc-
owości z rozproszoną strukturą zabudowy chcemy uruchomić 
punkt zlewny w oczyszczalni ścieków albo wdrożyć programy 
�nansujące budowę przydomowych oczyszczalni. 
Wdrożyliśmy nową metodę budowania chodników gminnych, 
�nansowaną z budżetu gminnego. Powołując w Zakładzie 
Gospodarczym specjalistyczną grupę brukarzy wyelimino-
waliśmy czasochłonne procedury wyłaniania wykonawców 
zewnętrznych. Zakupujemy materiały i samodzielnie budujemy 
ciągi piesze, miejsca parkingowe, czy utwardzamy tereny wokół 
gminnych instytucji. W ten sposób przebudowaliśmy m.in. 
parking przy przedszkolu, utwardziliśmy tereny przy świetlicach 
wiejskich, remizach OSP i przy Centrum Kultury i Sportu. Tylko w 
ciągu ostatniego roku zbudowaliśmy i odnowiliśmy blisko 2 km 
chodników gminnych. W porozumieniu z powiatem realizujemy 
podobne inwestycje także w pasach dróg powiatowych, 
podejmując się realizacji z materiałów zakupionych przez 
starostwo.   
Na ulicach naszych miejscowości pojawia się rocznie około 30 
nowych punktów oświetleniowych, w tym oświetlenie zasilane 
kolektorami słonecznymi. Ich budowę i naprawy realizujemy 
zarówno ze środków własnych jak i licznych programów 
grantowych. 
Prowadzimy bieżący monitoring i naprawy dróg osiedlowych i 
gminnych. W tym zakresie znaczący udział mają inwestycje 
realizowane z funduszu sołeckiego. Ten cenny mechanizm 

samorządności funkcjonujący u nas od 3 lat jest przez mieszkańc-
ów bardzo skrupulatnie i rozważnie wykorzystywany. Nie 
trwonimy środków na jednorazowe zagadnienia, a skupiamy się 
właśnie na drogach i chodnikach, odnawianiu świetlic wiejskich, 
budowie i doposażaniu nowoczesnych placów zabaw. Decyzje 

podejmowane na zebraniach sołeckich są naprawdę przemyśla-
ne i prorozwojowe dla całej gminy Radzanowo. Z ciekawszych 
realizacji przywołam choćby utwardzenie alei w zabytkowym 
parku w Radzanowie, budowę świetlicy wiejskiej w Ślepkowie 
Szlacheckim, siłownię napowietrzną i plac zabaw z trasą dla 
rolkarzy w Rogozinie. Dzięki takim właśnie inwestycjom 
obserwujemy, jak z każdym dniem gmina Radzanowo staje się 
atrakcyjniejsza i piękniejsza. 
Ogromnie cennym potencjałem gminy Radzanowo są organiza-
cje pozarządowe i rady sołeckie. Sołtysi cieszą się zaufaniem 
społecznym. To wartość, którą pielęgnujemy i wykorzystujemy, 
by angażować się w projekty i inicjatywy ważne lokalnie. Z kolei 
efektami dobrej współpracy samorządu z tzw. III sektorem są w 
naszej gminie m.in. wydarzenia kulturalne, działalność sekcji i 
klubów sportowych, festyny integracyjne, czy prężnie działające 
koło seniorów i sekcja wędkarska.     
Decydując się na osiedlenie pod Płockiem warto rozważać tereny 
naszej gminy. Bezpośrednie sąsiedztwo z miastem i dogodne 
szlaki komunikacyjne wyróżniają nas pośród innych, o czym 
świadczą też najnowsze statystyki. O ile wśród naszych sąsiadów 
obserwujemy już nasycenie, zwłaszcza w zakresie budownictwa 
jednorodzinnego, o tyle gmina Radzanowo wchodzi właśnie na 
falę wznoszącą. Jesteśmy trzecią w powiecie płockim gminą 
zasiedlaną indywidualnie i jedną z pięciu najchętniej wybierany-
ch przez przedsiębiorców. To ogromnie cieszy, bo nowi mieszk-
ańcy, nowe �rmy to dla każdego samorządu większe wpływy 
budżetowe, nowe miejsca pracy. 
Także pod względem historycznym warto nas poznać, gdyż 
mamy wiele cennych zabytków, jak neogotycki kościół w para�i 
św. Floriana w Radzanowie, kościół św. Michała Archanioła w 
Woźnikach, dwory i ruiny dworów dawnej szlachty, czy zabytk-
owy park ze stawami w Radzanowie. 
Bycie wójtem gminy Radzanowo wiąże się z wieloma wyzwan-
iami i problemami dnia codziennego. Ale to przede wszystkim 
ogromna satysfakcja, że wspólnie z radnymi, pracownikami 
urzędu i jednostek podległych możemy dbać o naszą małą 
ojczyznę. Przyszłość leży w rękach mądrych i przedsiębiorczych 
ludzi, a takich wśród mieszkańców gminy Radzanowo nie 
brakuje.

Sylwester Ziemkiewicz
Wójt Gminy Radzanowo

Kalendarium Sesji Rady Gminy
SESJA XXXIII 26 lipca 2017 r.
PRZYJĘTE UCHWAŁY:
- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie �nansowej Gminy 
Radzanowo;
- zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 
2017.;
- w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ciółkówku.
WAŻNE WYDARZENIA I INFORMACJE:
- U podstaw likwidacji Szkoły Podstawowej w Ciółkówku leży 
decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Płocku z dnia 16.12.2016 r., która wyłączyła z użytkowania 
budynek szkoły i nadała decyzji rygor natychmiastowej wykonal-
ności. Gmina nie posiada na swoim terenie budynku, który 
mógłby pełnić nową siedzibę tej placówki. Mając na uwadze 
szeroko pojęty interes społeczny, zarówno uczniów jak i rodziców 
dzieci ze szkoły w Ciółkówku, podjęto decyzję o czasowym 
wydzieleniu i dostosowaniu niewykorzystanych pomieszczeń w 
budynku Zespołu Szkół w Radzanowie i przeniesieniu tam zajęć, 
dzieci i nauczycieli. Dużą rolę odgrywają także względy demog-
ra�czne. Do szkoły uczęszcza 47 uczniów, w tym 5 uczniów spoza 
obwodu i 14 do oddziału przedszkolnego. Zgodnie z art 59 ust. 2 
ustawy o systemie oświaty, dnia 06.02.2017 r. do Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty do Delegatury w Płocku przekazano doku-
menty w celu uzyskania pozytywnej opinii w sprawie likwidacji 
szkoły w Ciółkówku. Pierwotnie postanowieniem złożonym 
radzie gminy dnia 22 lutego 2017 Kurator Oświaty negatywnie 
zaopiniował zamiar likwidacji szkoły. Argumentacja tej opinii 

są według rady gminy nie do przyjęcia, gdyż postanowienie 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty ograniczało rolę samorządu 
gminnego w stanowieniu prawa lokalnego. Dlatego złożono 
zażalenie do Ministra Edukacji Narodowej. Dnia 19 czerwca 2017 
wpłynęło Postanowienie MEN w sprawie uchylenia decyzji 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty i skierowanie do ponownego 
rozpatrzenia. Po dokonaniu dodatkowych ustaleń w dniu 24 lipca 
2017 r. wpłynęło do Wójta Gminy Postanowienie Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty pozytywnie opiniujące zamiar likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Ciółkówku. W związku z tym rada gminy przyjęła 
uchwałę o likwidacji szkoły. 
Uczniowie zlikwidowanej szkoły kontynuują naukę w Szkole 
Podstawowej im. M. Kopernika w Radzanowie oraz w Szkole 
Podstawowej im. Cz. Hińca w Rogozinie. Mienie ruchome 
zlikwidowanej jednostki przejęła placówka z Rogozina. 
SESJA XXXIV 20 września 2017 r.
PRZYJĘTE UCHWAŁY:
- w sprawie udzielenia pomocy �nansowej dla Województwa 
Mazowieckiego na zakup karetki pogotowia „N” wraz z wypo-
sażeniem, przeznaczonej dla transportu i ratowania życia 
noworodków i małych dzieci z terenu miasta Płocka i powiatu 
płockiego oraz powiatów ościennych do szpitali w całej Polsce;
- zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 
2017.;
- zmieniającej Statut Gminy Radzanowo;
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego w zakresie prowadzenia gminnego transportu 

drogowego;
- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie boni�katy od opłat 
rocznych z tytułu trwałego zarządu - dot. nieruchomości oddanej 
trwały zarząd Zakładowi Gospodarczemu przy Urzędzie Gminy w 
Radzanowie
- w sprawie apelu dotyczącego pomocy w pozyskaniu samo-
chodu średniego do akcji ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Woźnikach.
WAŻNE WYDARZENIA I INFORMACJE:
- Przedłożenie informacji o stanie opieki zdrowotnej na terenie 
gminy Radzanowo;
- Informacja o stanie przygotowania gminnych szkół i przed-
szkola do zajęć w roku szkolnym 2017/2018. 
- sprawozdania za rok 2016 z działalności komisji funkcjonu-
jących w obrębie rady gminy;
- wystosowanie pisemnego apelu przez radę gminy w sprawie 
udzielenia pomocy w przekazaniu jednostce OSP Woźniki 
średniego samochodu bojowego ratowniczo-gaśniczego marki 
Renault Midliner M 210 GBA, wycofanego z podziału bojowego 
jednostki PSP w Płocku. Uzgodniona treść apelu została 
przesłana m.in. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Prezesa 
ZG ZOSP RP, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, posłów 
i senatorów okręgu płocko-ciechanowskiego, władz powiato-
wych i wojewódzkich.



STRONA 4

Rajd motocykli zabytkowych
14 lipca br. (piątek)  gmina Radzanowo gościła pasjonatów 
motocykli, którzy brali udział w VIII Rajdzie Motocykli Zabytkowych 
w ramach III rundy Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Na 
placu przy radzanowskim spichlerzu  około 70 uczestników 
prezentowało swoje umiejętności techniczne jazdy motocyklowej. 
Każdy zawodnik przed startem zapoznawał się z opracowaną mapą 
przejazdu. Biorąc pod uwagę kondycję i gabaryty  maszyny 
kierowcy musieli wykonać przejazd po pętlach w określonej 
kolejności i kierunku jazdy.  Ocenie nie podlegał czas przejazdu a 
precyzja startującego teamu. Zgromadzona publiczność 
podziwiała pasjonatów „weteranów”, wśród których można było 
zobaczyć m.in. Junaka, Sokoła CWS 1000, Zundappa, Moto Guzzi 
V50, motocykl K-750 „Kaśka”, czy M-72. Szczególnie dzieci chętnie 
pozowały do zdjęć w zabytkowych pojazdach. Wójt gminy 
Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz ufundował pamiątkowe 
puchary, które wręczone zostały zawodnikom podczas sobotniej 
gali �nałowej. 

Sukcesy gminnych jednostek OSP w zawodach sportowo - pożarniczych
O wysokim poziomie umiejętności druhen i druhów gmin-

nych jednostek OSP mogliśmy się przekonać już na lipcowych 
zawodach rozegranych w Woźnikach. Tradycyjnie zmagania 
przeprowadzono w dwóch konkurencjach tj. w sztafecie 
pożarniczej i w ćwiczeniu bojowym. W szranki stanęło 5 męskich 
drużyn pożarniczych, 3 drużyny kobiece oraz po 2 Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze w kategorii dziewcząt i chłopców. Zawody 
rozpoczęły się o godzinie 15:00 na terenie malowniczo poło-
żonego woźnickiego parku. Licznie zgromadzeni widzowie 
obejrzeli emocjonujące zmagania. Konkurencje wymagały od 
strażaków dobrej sprawności �zycznej, odpowiednio obranej 
techniki pokonywania kolejnych przeszkód w sztafecie oraz 
niezwykłej precyzji w ćwiczeniu bojowym. Każdy element musiał 
być precyzyjnie wykonany, aby drużyna stanęłą na podium. O 
końcowych lokatach tradycyjnie zdecydował start w bojówce. 
Ostatecznie wśród drużyn męskich najlepsza okazała się 

jednostka OSP Juryszewo. Kolejne miejsca zajęły jednostki: OSP 
Radzanowo, OSP Szczytno, OSP Nowe Boryszewo i OSP Woźniki. Z 
kolei spośród drużyn żeńskich najlepszy wynik uzyskała 
jednostka OSP Radzanowo, a kolejne lokaty przypadły: OSP 
Rogozino i OSP Nowe Boryszewo. Natomiast Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze z Radzanowa pokonały rywali z OSP 
Rogozino, zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców.

Wyniki w gminnych rozgrywkach zakwali�kowały do etapu 
powiatowego aż 6 drużyn, we wszystkich przewidzianych 
regulaminem kategoriach. Czas oczekiwania na termin  tych 
rozgrywek zawodnicy spożytkowali na systematycznych 
ćwiczeniach i doskonaleniu formy. Poniesiony trud przełożył się z 
nawiązką na osiągnięte wyniki. Niekwestionowanym liderem 
pośród męskich drużyn pożarniczych, kolejny rok z rzędu, okazali 
się druhowie OSP Juryszewo. Zajmując I miejsce w klasy�kacji 
generalnej, druhowie zakwali�kowali się tym samym do zmagań 

sportowo-pożarniczych na szczeblu wojewódzkim. Pośród 
kobiecych drużyn pożarniczych druhny OSP Radzanowo 
wywalczyły miejsce II, a druhny OSP Rogozino miejsce IV. Z kolei 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Radzanowa, zarówno 
dziewcząt jak i chłopców, zajęły II miejsca w swoich kategoriach. 
Takie wyniki potwierdzają bardzo dobre przygotowanie 
strażaków gminy Radzanowo nie tylko do udziału w zawodach, 
ale przede wszystkim to sprawnego i kompetentnego pełnienia 
misji Strażaków-Ochotników. Ten ogromny sukces to także 
wspaniała promocja gminy Radzanowo i gminnych jednostek 
OSP na arenie powiatowej.

Wszystkim startującym druhnom i druhom serdecznie 
dziękujemy za udział w zawodach i gratulujemy osiągniętych 
wyników.  

W weekend 19 sierpnia bieżącego roku 20 wędkarzy, mieszkańców gminy 
Radzanowo, wystartowało w  III Zmaganiach Wędkarskich o Puchar Wójta Gminy 
Radzanowo Sylwestra Ziemkiewicza. Zawody rozegrano na zbiornikach 
wodnych w Parku im. J. Kochanowskiego w Radzanowie. Gospodarzem 
rozgrywek była Sekcja Wędkarska działająca przy CKiS. Mimo deszczowej aury o 
15.00 zwodnicy rozpoczęli zmagania na wyznaczonych stanowiskach. Po 4 
godzinach nastąpiło komisyjne ważenie ryb. W wyniku zaciętej rywalizacji na 
podium stanęli :

I miejsce z wynikiem 3,57 kg – Sławomir Żaglewski
II miejsce z wynikiem 2,41 kg – Tomasz Siekierski
III miejsce z wynikiem 1,47 kg – Andrzej Domżalski
IV miejsce z wynikiem 1,23 kg – Andrzej Sułkowski
Zwycięzcom okolicznościowe statuetki wręczył Wójt Gminy Sylwester 

Ziemkiewicz wraz z Przewodniczącą Gminy Radzanowo Jolantą Sochacką. Do 
gratulacji przyłączyli się również Radny Robert Tokarski, Dyrektor CKiS w 
Radzanowie Magdalena Kosielińska, Wiesław Mioduski. Prezes Sekcji 
Wędkarskiej Tomasz Siekierski podziękował   zaproszonym gościom za obecność 
oraz okazane wsparcie przy organizacji tegorocznych zmagań.

Zmagania wędkarskie
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Wakacyjna potańcówka
8 sierpnia w Filii bibliotecznej w Rogozinie odbyło się 

spotkanie autorskie z jednym z najpopularniejszych pisarzy dla 
dzieci i młodzieży, Marcinem Szczygielskim. 

Książki tego pisarza chętnie czytane są przez dzieci, nie mniej 
chętnie wybierane przez rodziców, jako lektura do wspólnego 
czytania, czy doceniane przez wszelkie gremia jurorskie 
oceniające w konkursach literackich książkę dziecięcą i młodz-
ieżową.

Nie sposób wymienić chyba wszystkich nagród, jakie 
otrzymał za książki dla dzieci, ale warto wiedzieć, ze wielokrotnie 
był laureatem Konkursu Literatury Dziecięcej im. Haliny 
Skrobiszewskiej oraz trzy razy – Konkursu Literackiego imienia 
Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży, 
organizowanego przez Fundację ABCXXI „Cała Polska czyta 
dzieciom”. To wyjątkowy konkurs, w którym biorą udział książki 
przed publikacją, zgłaszane anonimowo. Szczygielski zdobył 
główne nagrody w tym konkursie w trzech kolejnych edycjach: 
za Arkę czasu, Czarny Młyn oraz za Teatr Niewidzialnych Dzieci. 
Jego debiut powieściowy dla dzieci to Omega – Książka Roku 
2010 PS IBBY. Otrzymała także nagrodę Najpiękniejsza Książka 
Roku 2009 przyznaną przez Polskie Towarzystwo Wydawców 

Książek i wyróżnienie w II Konkursie Literatury Dziecięcej im. 
Haliny Skrobiszewskiej. Marcin Szczygielski zgarnął także 
główną nagrodę Książka Roku PS IBBY 2016. Nominowane były 
aż dwie jego książki i za drugą z nich także otrzymał (drugą) 
nagrodę! Nagrodzone książki to Klątwa dziewiątych urodzin 
(trzeci tom serii o Mai i ciabci) oraz Teatr Niewidzialnych Dzieci. 
Za drugą książkę otrzymał 29 września 2017 r. Ogólnopolską 
Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego - i to Nagrodę 
Czytelników.

Marcin Szczygielski jest również autorem książek dla 
dorosłych oraz sztuk teatralnych ( m.in. „Berek czyli upiór w 
moherze” sztandarowy spektakl w repertuarze warszawskiego 
Teatru Kwadrat)

Na spotkaniu w Rogozinie można było posłuchać fragment-
ów jego książek w interpretacji samego autora, kupić książkę i 
uzyskać autograf.

Spotkanie zostało s�nansowane ze środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzanowie w 
ramach programu „Żyj z głową – bezpiecznie i zdrowo”.

Marcin Szczygielski w Rogozinie
"Wakacyjna Potańcówka", to druga z letnich propozycji CKiS 

zorganizowanych na placu przy spichlerzu w Radzanowie w 
niedzielę 27 sierpnia. Z uwagi na trwającą termomodernizację 
budynku Centrum Kultury i Sportu wydarzenie to było odpow-
iednikiem organizowanego cyklicznie w sierpniu Festynu 
Rodzinnego. 

Za sprawą pierwszego występu artystycznego zgromadzona 
publiczność odbyła podróż po ludowej twórczości różnych 
regionów Polski. Chór "Złota Jesień", bo o nim tu mowa, pod batutą 
Robert Majewski, przy akompaniamencie Tomasz Sarniak, 
zaśpiewał m.in. tradycyjną pieśń żniwną "Plon niesiemy, plon" i 
kurpiowską przyśpiewkę "Cerwonem zasiała". Uwagę widzów 
przyciągnął także wygląd Seniorek, które zaprezentowały się po raz 
pierwszy w nowych strojach scenicznych. 

Dość ciekawie zapowiadał się występ duetu Alicja Atlak i Natalia 
Benirowska. Dziewczęta przygotowały nowe aranżacje kilku 
polskich piosenek rozrywkowych. Niestety, nieokiełznana w tym 
roku aura, zmusiała organizatorów do przerwania ich występu. 
Krótkotrwała, ale intensywna ulewa nie wystraszyła jednak 
publiczności. Do tych, którzy cierpliwie przeczekali deszcz, 
dołączali kolejni widzowie. Kiedy na scenie pojawił się DJ SZ4DEK, 
czyli Bartek Szadkowski, a z głośników popłynęły pierwsze takty 
muzyki, nikogo nie trzeba było namawiać do tańca i wspólnej 
biesiady. Gwiazdą niedzielnego wieczoru był oczywiście zespół Ex 
Bolo, który wspaniale bawił publiczność do późnych godzin 
nocnych.

Atmosfera i położenie placu przy spichlerzy, który wybrany 
został na organizację „Wakacyjnej Potańcówki” z inicjatywy Wójta 
Sylwestra Ziemkiewicza i Radnych Gminy Radzanowo, okazała się 
tra�ona, o czym świadczyły pochlebne opinie uczestników 
wygłaszane już podczas imprezy. 

Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce Kierownika i 
Pracowników Zakładu Gospodarczego przy UG za pomoc w 
organizacji wydarzenia. Obsługa techniczna: Radosław Karwowski, 
Bartek Szadkowski i Jakub Kosieliński.

Dożynki Powiatowe 2017
Wójt Sylwester Ziemkiewicz oraz wiceprzewodnicząca rady 

gminy Ewa Koziczyńska przewodniczyli delegacji gminy 
Radzanowo w tegorocznych powiatowych uroczystościach 
dożynkowych w Drobinie. W samo południe 3 września 
odprawiona została msza święta w intencji rolników i zebranych 
plonów. Nabożeństwu przewodził proboszcz drobińskiej para�i 
ks. Andrzej Kucharczyk, który poświęcił wszystkie wieńce i 
pogratulował ich misternego wykonania.

Przemarszowi delegacji wieńcowych i pocztów sztandarowy-
ch z kościoła na plac św. Floriana przygrywała Orkiestra Dęta z 
Drobina. W korowodzie dożynkowym nasza gmina prezento-
wała dwa ręcznie wykonane wieńce. Pierwszy – zgodnie z 
wieloletnią już tradycją - uplotły seniorki z Koła Nr 10 ZERiI w 
Radzanowie, a drugi jest dziełem mieszkańców wsi Radzanowo-
Lasocin, którzy w tym roku byli gospodarzami dożynek 
para�alnych w Radzanowie. Wśród naszych delegatów znaleźli 
się radni, sołtysi i członkowie organizacji pozarządowych z 
terenu gminy Radzanowo. 

Po o�cjalnym przywitaniu zaproszonych gości Zespół Tańca 
Ludowego „Masovia” Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku 
zaprezentował obrzęd dożynkowy, który wieńczyło tradycyjne 
dzielenie się chlebem. Kolejną częścią uroczystości było 
wręczenie odznak i statuetek. Prestiżową odznakę „Zasłużony 
dla rolnictwa” nadawaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

na wniosek Starosty Płockiego Mariusza Bieńka otrzymał m.in. 
Paweł Bernat z Męczenina. Z kolei Stowarzyszenie „Anielski 
Kredens” z Rogozina, które po raz kolejny reprezentowało gminę 
Radzanowo pośród dożynkowych stoisk wystawienniczych, 
nagrodzono statuetką „Dobry Gospodarz”. Uhonorowano także 
laureatów II edycji konkursu na „Na najpiękniejszy ogród 
Powiatu Płockiego”.

Otwarcie boiska sportowego w Radzanowie
Piękna aura sobotniego popołudnia 26 sierpnia br. przywitała 

piłkarzy i kibiców GLKS Polonii Radzanowo na meczu inaugurują-
cym nowy sezon rozgrywek o mistrzostwo klasy A w piłkę nożną. 
Radzanowska drużyna, po wywalczonym w czerwcu awansie, 
zagrała po raz pierwszy na własnym stadionie przy ulicy Szkolnej. 
Uroczystego otwarcia murawy dokonał Wójt Gminy Radzanowo 
Sylwester Ziemkiewicz w towarzystwie radnych gminnych R. 
Tokarskiego i K. Janeckiego oraz radnych powiatowych P. 
Jakubowskiego i P. Tokarskiego. W związku z wywalczonym 
awansem piłkarze Polonii otrzymali okazały puchar ufundowany 
przez Wójta i Radnych Gminy. Z kolei delegat Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej w Płocku wręczył zawodnikom puchar za grę 
fair play oraz puchar za zwycięstwo w klasie B w sezonie 2016/2-
017. Uroczystość ubarwił występ grup tanecznych Butter�ies i 
Little Sparks, działających w Centrum Kultury i Sportu w 
Radzanowie. 

Emocje ceremonii otwarcia przeniosły się także na świetną grę 
zawodników. Punktualnie o godzinie 15:00 rozpoczął się mecz z 

drużyną Wisła Głowina Sobowo. Po pierwszej połowie gospod-
arze prowadzili 1:0, by po rzucie karnym i golach z drugiej połowy 
zakończyć mecz imponującym wynikiem 5:0. Zgromadzona 
publiczność i zaproszeni goście gratulowali trenerom i zawodn-
ikom Polonii Radzanowo tego zwycięstwa i życzyli kolejnych 
sukcesów w rozpoczętym właśnie sezonie. 

Przypomnijmy, że przez kilkanaście ostatnich miesięcy 
murawa radzanowskiego boiska przechodziła gruntowną 
renowację podłoża.  Prace wykonywane przez Zak ład 
Gospodarczy przy Urzędzie Gminy,  piłkarzy, trenerów i sympat-
yków Polonii możliwe były dzięki środkom �nansowym 
samorządu gminnego, powiatu płockiego, a także z programu 
grantowego Działaj Lokalnie IX Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi 
Płockiej. Zarówno nawierzchnia, jak i infrastruktura stadionu 
Polonii otrzymały bardzo dobrą ocenę OZPN w Płocku. Biorąc pod 
uwagę dotychczasowe zaangażowanie działaczy i zawodników 
Polonii Radzanowo w odtworzenie i zmodernizowanie terenu 
wokół boiska Wójt Sylwester Ziemkiewicz zadeklarował, że 

wspólnie z Radą Gminy Radzanowo będzie nadal wspierał 
wszelkie inicjatywy na rzecz rozwoju piłki nożnej.
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III Mazowiecki Turniej Samorządowców 
W sobotę 9 września Gmina Radzanowo gościła piłkarzy 

i samorządowców, którzy wzięli udział w trzeciej edycji 
Mazowieckiego Turnieju Samorządowców w Piłce Nożnej 
o Puchar Starosty Płockiego „W Dolinie Rzeki Wisły”. W rywalizacja-
ch sportowych, poza gospodarzami, wystartowały drużyny 
gminne z Baboszewa, Bodzanowa, Bulkowa, Mochowa, 
Glinojecka i Wyszogrodu, Komendy Miejskiej Policji w Płocku 
i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. 
Startujący zawodnicy musieli mieć ukończone 30 lat, a w każdym 
z zespołów obowiązkowo występowała jedna kobieta.

Ceremonia otwarcia turnieju miała bardzo uroczysty charakter. 
Paradę drużyn poprowadził Starosta Płocki Mariusz Bieniek 
w towarzystwie radnych powiatowych, wójtów, burmistrzów, 
radnych gminnych. Przy dźwiękach hymnu wciągnięto biało-
czerwoną �agę na maszt. Dla podkreślenia wartości gry fair play 
kapitanowie drużyn przekazywali sobie z rąk do rąk pochodnię, 
którą następnie rozpalono turniejowy znicz. 

Bardzo dobrze przygotowana murawa boiska Polonii 
Radzanowo oraz słoneczna aura sprzyjały sprawnemu przeprow-
adzaniu rozgrywek. Kapitanowie bardzo mocno angażowali się 
w wypracowanie odpowiedniej taktyki gier, by wykorzystać 
potencjał grających zawodników, a jednocześnie nadmiernie nie 
forsować swoich zawodniczek. Niekwestionowanym zwycięzcą 

turnieju została drużyna Gminy i Miasta Glinojeck, która nie 
przegrała żadnego meczu. Kolejne miejsca zajęli: Komenda 
Miejska Policji w Płocku, Gmina Mochowo, Gmina i Miasto 
Wyszogród, Gmina Radzanowo, Gmina Bodzanów. Miejsce VII 
zajęły ex aequo: Gmina Bulkowo, Gmina Baboszewo i Komenda 
Miejska PSP w Płocku. Nad prawidłowym przebiegiem meczów 
czuwal i  sędz iowie  międz ynarodowi  PZPN K az imier z 
Mikołajewski, i Marek Mikołajewski oraz Piotr Mikołajewski sędzia 
I ligi. Arbitrem głównym i prowadzącym turniej był Andrzej 
Kuliński, Radny Powiatu Płockiego.

W III Mazowieckim Turnieju Samorządowym przyznane zostały 
także nagrody indywidualne. Tytuł najlepszej zawodniczki 
otrzymała Sylwia Półtorak (g. Bodzanów). Królem strzelców został 
Paweł Lubasiński (g. Glinojeck), najlepszym zawodnikiem Jacek 
Turowski (g. Mochowo), a bramkarzem Rafał Jasiński (Komenda 
Miejska Policji w Płocku). Najlepszym zawodnikiem VIP okazał się 
Łukasz Kapczyński – Burmistrz Gminy i Miasta Glinojeck. Stanisław 
Lichota, 64-latek z drużyny Wyszogrodu otrzymał wyróżnienie 
jako najstarszy zawodnik turnieju. Reprezentanci Gminy 
Radzanowo otrzymali puchar fair play.

Fundatorami pucharów drużynowych i indywidualnych III 
Mazowieckiego Turnieju Samorządowców byli: Piotr Zgorzelski – 
Poseł na Sejm RP, Adam Struzik – Marszałek Województwa 

Mazowieckiego, Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Iwona Sierocka 
– Wicestarosta Płocki, Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady 
Powiatu, Sylwester Ziemkiewicz – Wójt Gminy Radzanowo, 
Andrzej Kuliński – Radny Powiatu Płockiego. Nagrody rzeczowe 
dla zwycięskich drużyn ufundował Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, a medale Starostwo Powiatowe w 
Płocku. Sponsorami sobotniego turnieju była �rma Bakoma 
i Biuro Podatkowe Jowita Ewa Przygoda.

Mazowiecki turniej jest zawsze okazją do propagowania sportu 
i rekreacji oraz zdrowego trybu życia. Tegoroczna odsłona miała 
dodatkowo wydźwięk charytatywny, gdyż zgromadzone opłaty 
wpisowe drużyn zostaną przekazane na rzecz Hospicjum 
Płockiego im. Urszuli Ledóchowskiej. Ten szczytny cel został 
bardzo ciepło przyjęty przez samorządowców i gości zaproszo-
nych, którzy zadeklarowali także indywidualne wsparcie 
�nansowe. 

Za pomoc w organizacji wydarzenia składamy serdeczne 
podziękowania dziecięcej drużynie Polonii Radzanowo, 
Stowarzyszeniu Anielski Kredens, Płockiemu Oddziałowi PCK oraz 
pracownikom Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy 
w Radzanowie.

                                                                                                                        
     

„Na polską nutę i polską tradycję”, czyli uczta dla ducha i ciała w Rogozinie
W sobotnie popołudnie 16 września br. sale Domu Ludowego 

w Rogozinie wypełniły się po brzegi za sprawą wydarzenia 
zorganizowanego pod nazwą „Na Polską Nutę i Polską Tradycję”. 
To projekt, którego kulminacyjnym punktem był występ 
Seniorów z Chóru „Złota Jesień” działającego w Centrum Kultury i 
Sporty w Radzanowie oraz Chóru VOX Singers z POKiSu. Ale 
zacznijmy od początku…

Tuż po godzinie 16:00 uczniowie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego z Rogozina rozpoczęli popisy artystyczne od 
żywiołowego tańca „Belgijka” i pokazu �tnessowego pod 
kierunkiem Iwony Zalewskiej. Następnie zespół No Name 
zaprezentował publiczności utwory wyuczone na zajęciach 
muzycznych Norberta Pałysy i w sekcji dętej CKiS prowadzonej 
przez Jerzego Jakowskiego. Z kolei Olga Florczak zaśpiewała 
utwory przygotowane pod kierunkiem instruktora wokalu CKiS 
Romualda Podress.  Dużą dawkę pozytywnych emocji przyniósł 
występ zespołu ADHD z gościnnym udziałem dyrektora Roberta 
Majewskiego (gitara basowa). Młodzi muzycy nakłonili publiczn-
ość do wspólnego odśpiewania hitów polskiego rocka. Nie 
s p o s ó b  p o m i n ą ć  t a k ż e  s o l o w e g o  w y s t ę p u  D a w i d a 
Wroniewskiego z własną niezwykle romantyczną kompozycją. 

Po dziecięcych i młodzieżowych popisach artystycznych 
przyszedł czas na występy chóralne. Vox Singers to utalentowani 
płoccy chórzyści. Choć sami nazywają siebie amatorami, mają na 
swoim koncie liczne koncerty ze sławami polskiej estrady, jak 
Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Grażyna Łobaszewska, czy 
Krystyna Prońko. Odnoszą fenomenalne sukcesy za granicą, m.in. 
tegoroczne srebro na III Europejskiej Olimpiadzie Chóralnej 
w Rydze, czy ubiegłoroczne złoto na festiwalu Golden State 

Choral Trophy w Monterey (USA). Nie stronią także od działań 
artystycznych dla płockiej społeczności, ani od inicjatyw takich, 
jak warsztaty wokalne z radzanowskimi seniorami. A wszystko za 
sprawą Roberta Majewskiego, który w sobotni wieczór w Domu 
Ludowym wystąpił w podwójnej roli dyrygenta. Najpierw 
dowodził chórem „Złota Jesień” z Radzanowa, który po serii 
polskich pieśni ludowych i popisowym numerze „To świt, to 
zmrok” żywiołowo odśpiewał piosenkę Adama Struga pt. „Adieu”, 
co publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Z kolei płoccy 
chórzyści rozpoczęli swój występ „Psalmem stojących w kolejce” 
z repertuaru Krystyny Prońko. Wspaniałe aranżacje polskich 
piosenek rozrywkowych w wykonaniu Vox Singers to zawsze 
uczta dla duszy. Tym razem nie mogło być inaczej – publiczność 
śpiewała razem z chórem takie hity, jak „To nie sztuka wybudować 
nowy dom”, a na koniec nagrodziła występ owacją na stojąco. 

Ostatnim punktem sobotniego wydarzenia był świetny 
koncert zespołu VATAHA. Mocnym, rockowym brzmieniem 
artyści promowali album „Zmysły” z kompozycjami Katarzyny 
Wachol (gitara, wokal) i Daniela Dzięgielewskiego (wokal, bass). 
Zespół tworzą również Janusz Pankowski (gitara) i mieszkaniec 
naszej gminy Michał Ners (perkusja). Ścieżkę dźwiękową 
debiutanckiego krążka otwiera piosenka „Mów do mnie”, 
promująca album od kilku tygodni videoklipem nagranym m.in. 
na placu przed radzanowskim spichlerzem. Fani zespołu VATAHA 
bardzo gorąco przyjęli występ w Rogozinie; ochoczo nabywali 
płytę z autografami i prosili muzyków o wspólne zdjęcia.   

Popisom scenicznym w Domu Ludowym towarzyszyły liczne 
atrakcje. Panie ze Stowarzyszenia Anielski Kredens prowadziły 
rodzinne warsztaty krawieckie, malowanie na wodzie oraz 

stoisko z własnym rękodziełem. Rada Rodziców Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Rogozinie częstowała wszystkich smacznymi 
kanapkami, słodyczami i przepysznym tortem upieczonym 
z okazji 10-lecia nadania szkole imienia Czesława Hińca. Ulicami 
Rogozina kursowała Ciuchcia Tumska. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Radzanowo zaprezentowało zdjęcia dzieci i młodzieży 
wykonane w ramach projektu „Stąd pochodzę, tu mieszkam – 
tożsamość dziejowa i kulturowa mojej okolicy w obiektywie”. 
Pani Monika Witkowska oferowała produkty kosmetyczne �rmy 
AVON, a na kiermaszu szkolnym można było nabyć ozdoby 
i biżuterię wykonaną przez dzieci w czasie wakacyjnych zajęć 
artystycznych. 

Do konkursu kulinarnego pn. „Polska Baba” zgłoszone zostały 
4 wypieki, w tym dwie babki drożdżowe, murzynek i nadziewane 
rogaliki. Komisja konkursowa oceniła estetykę podania, smak, 
pulchność ciasta i tradycyjność receptury. Zwyciężczynią okazała 
się babka drożdżowa p. Danuty Gajewskiej ze Szczytna. Kartę 
podarunkową o wartości 200,00 zł ufundowało Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gminy Radzanowo. 

Za pomoc w realizacji sobotnich atrakcji w Domu Ludowym 
w Rogozinie składam podziękowania Wójtowi i Radzie Gminy 
Radzanowo, społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Rogozinie, Stowarzyszeniu Anielski Kredens, Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Gminy Radzanowo, Zakładowi Gospodarczemu przy 
UG w Radzanowie. Szczególne podziękowania należą się 
Radosławowi Karwowskiemu i Krystianowi Bezel za obsługę 
techniczną nagłośnienia.

Wydarzenie kulturalno-integracyjne „Na Polską Nutę i Polską Tradycję” 
współ�nansowane było z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego, jaką otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo.
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Nowy rok szkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie
Przedszkole Samorządowe 
W tym roku szkolnym jako pierwsze wystartowały przedszkol-

aki. Ich nowy rok szkolny rozpoczął się tradycyjnie 1 września. 
Tego dnia odwiedził Rogozińskie przedszkole wójt gminy 
Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz, przewodnicząca rady gminy 
Radzanowo Jolanta Sochacka i reprezentująca rodziców Joanna 
Borychowska. Dzieci, rodzice i nauczyciele usłyszeli od zapro-
szonych gości życzenia sukcesów i podziękowania za wybór 
Przedszkola Samorządowego w Rogozinie. Wójt Sylwester 
Ziemkiewicz obdarował przedszkolaki pysznymi łakociami.

Już od rana pojawiały się odświętnie ubrane maluchy 
w towarzystwie swoich rodziców, dziadków i opiekunów. Dzień 
zaczęły od poznawania się i zabawy.

Dzieci będą spędzały czas w przedszkolu, nie tylko bawiąc się 
z rówieśnikami. Każdego dnia przedszkole oferuje dzieciom 
ciekawe zajęcia i zabawy mając na uwadze ich zdrowie, bezpi-
eczeństwo, radość oraz wszechstronny rozwój. O to zadbają 
nauczycielki: Beata Kisio, Grażyna Cnotkowska i Anna Pałysa oraz 
pomoc Anna Zalewska, a także panie z pomocy Małgorzata 

Seklecka i Marzena Mazur. Dodatkowo z dziećmi przedszkolnymi 
pracować będą: Maria Wieczorek – pedagog, Magdalena 
Walawska – logopeda, Joanna Lis – jęz. angielski, Iwona Zalewska 
– rytmika.

Szkoła Podstawowa im. Czesław Hińca
Społeczność Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca 

w Rogozinie rozpoczęła nowy rok szkolny trzy dni później 
4. września gościli u nas Marcin Kuczkowski – sekretarz urzędu 
gminy w Radzanowie i Ewa Kukawska – przewodnicząca rady 
rodziców. Goście i dyrektor szkoły złożyli dzieciom, rodzicom, 
nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia sukcesów 
w nowym roku szkolnym.

Nowy rok 2017/2018 to czas dużych zmian. Wejście w życie 
reformy oświaty w naszym kraju, pojawienie się siódmej klasy 
i nowych uczniów w klasie pierwszej oraz dzieci po zlikwidowa-
nej szkole w Ciółkówku, sprawiło że szkolna rodzina rozrosła się 
do całkiem sporych rozmiarów. W samej szkole uczy się 173 
dzieci, a łącznie z przedszkolem 224 dzieci.

Duża ilość oddziałów zmusiła nas do sięgnięcia po rozwiązanie 

wykorzystania Domu Ludowego, w celu zapewnienia wszystkim 
dzieciom sal bez uciekania się do dwuzmianowości. Poszerzenie 
się obwodu szkoły wymusiło też stworzenie dwóch nowych linii 
dowożenia dzieci.

W czasie wakacji dokonano gruntownego remontu szkoły. 
Przysposobiono sale w Domu Ludowym do potrzeb zajęć 
lekcyjnych, zakupiono niezbędne i nowoczesne pomoce 
naukowe. Wymieniono komputery w pracowni komputerowej, 
zakupiono tablicę interaktywną i pomoce naukowe do �zyki i 
chemii. Wszystkie te zmiany mogły się zdarzyć dzięki funduszom 
gminy Radzanowo.

Dzięki ścisłej współpracy szkoły, rady gminy Radzanowo i 
wójta gminy Sylwestra Ziemkiewicza, społeczność szkolna 
sprostała wymogom przygotowania placówki do nowego roku 
szkolnego. Oczywiście wszyscy zdają sobie sprawę z utrudnień 
wynikających z korzystania z Domu Ludowego. Pojawiła się 
jednak nadzieję na szybką rozbudowę szkoły. Inwestycja ta 
z pewnością pomoże całej społeczności szkolnej na stworzenie 
jeszcze bardziej przyjaznej, nowoczesnej i bezpiecznej szkoły.

Święto Szkoły w Rogozinie
Ślubowanie pierwszoklasistów
Tegoroczne Święto Szkoły rozpoczęło ślubowanie pierwszo-

klasistów. Najmłodsi uczniowie wraz rodzicami i swoją wycho-
wawczynią, Justyną Drajkowską, przygotowali fantastyczną 
inscenizację. Rodzice wcielili się w postaci Królewny Śnieżki 
i siedmiu krasnoludków. Zadaniem bohaterów bajki było 
sprawdzenie przygotowania maluchów do podjęcia nauki 
w szkole. Sprawdzian wypadł znakomicie i pierwszaki złożyły 
ślubowanie na sztandar szkoły.

W tym uroczystym dniu szkołę odwiedził Sylwester 
Ziemkiewicz – wójt gminy Radzanowo. Wójt podziękował 
rodzicom za zaufanie, jakim obdarzyli szkołę w Rogozinie, 
posyłając tu swoje dzieci. Podkreślił, że Szkoła Podstawowa 
im. Czesława Hińca jest najdynamiczniej rozwijającą się placówką 
oświatową w gminie Radzanowo. Zapewnił też, że rozbudowa 
szkoły to paląca konieczność. Samorząd już uzyskał pozwolenie 
na rozbudowę szkoły i pierwsze prace powinny rozpocząć się 
niebawem. Swoje wystąpienie zakończył wręczeniem pierwszo-
klasistom i wychowawczyni prezentów z okazji ślubowania.

Wśród gości znaleźli się także potomkowie patrona naszej 
szkoły Czesława Hińca: syn Waldemar Hińc i wnukowie Lech Hinc 
i Witold Hinc. Waldemar Hinc, w słowach skierowanych do 
zebranych, wrócił pamięcią do swoich lat spędzonych w tej 
szkole. Podkreślił, że szkoła ma wielu wspaniałych absolwentów.

Tego dnia szkołę odwiedziło wielu gości: Paweł Tokarski – 
radny do rady Powiatu Płockiego, Jolanta Sochacka – przewodn-
icząca rady gminy Radzanowo, Krzysztof Czerwiński – radny rady 
gminy Radzanowo, Marcin Kuczkowski – sekretarz Urzędu Gminy 
w Radzanowie. Ewa Kukawska – przewodnicząca rady rodziców 
naszej szkoły, Magdalena Lewandowska – prezes Stowarzyszenia 
„Anielski Kredens” i Ewa Przygoda, która pomaga nam 
w pozyskiwaniu sponsorów dla rady rodziców. Zaproszeni goście 
złożyli pierwszakom, ich rodzicom i całej społeczności szkolnej 
życzenia i obdarowali dzieci prezentami i smakołykami.

Święto pełne zabawy i radości
Po ślubowaniu pierwszaków, po spałaszowaniu pysznych 

kanapek, słodyczy i wypiciu pożywnych soków, przyszedł czas na 
zabawę. Dzieci, które przyszły wraz z rodzicami na Święto Szkoły 
pognały na salę sportową. Tam czekały na nich konkursy i zabawy.

10-lecie nadania imienia szkole
Minęło 10 lat odkąd Szkoła Podstawowa w Rogozinie 

otrzymała imię Czesława Hińca – wielkiego patrioty, pierwszego 
kierownika naszej szkoły, społecznika, uczestnika wojny polsko-

bolszewickiej w roku 1920, podczas obrony Płocka.
Obchody zaplanowano skromnie, ale sympatycznie. Większe 

już są planowane na 120-tą rocznicę powstania szkoły, która 
będzie miała miejsce za trzy lata, w roku 2020-tym. Uczennica 
Laura Polańczyk przypomniała nam wszystkim sylwetkę patrona, 
a rodzice z okazji jubileuszu sprezentowali społeczności szkolnej 
ogromny tort. 

Turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy Radzanowo
Święto Szkoły co roku przybiera różne formy. Tym razem 

społeczność skupiona wokół szkoły postanowiła uczcić ten dzień 
na sportowo. Z inicjatywą wyszedł Krzysztof Wiśniewski, 
przedstawiciel sponsora uroczystości – �rmy Auchan Płock. 
Zawody przybrały kształt Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta 
Gminy Radzanowo Sylwestra Ziemkiewicza.

Do turnieju zaproszono cztery drużyny: Auchan Płock; 
Rogozino Team – skupiającą naszą młodzież, trenującą na Orliku; 
drużynę ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Płocku i zespół naszych absolwentów.

Zwycięzcami okazali się nasi sponsorzy – Auchan Płock. Drugie 
miejsce zdobyła drużyna Rogozino Team, trzecie – młodzież 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płocku, 
a czwarte najmłodsi piłkarze turnieju – absolwenci Szkoły 
Podstawowej w Rogozinie.

Wręczenia pucharów dokonali Sylwester Ziemkiewicz – wójt 
gminy Radzanowo, Jolanta Sochacka – przewodnicząca rady 
gminy Radzanowo i Robert Majewski – dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Rogozinie.

Wspaniała Rada Rodziców
Święta Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie to 

wspólne dzieło całej społeczności szkolnej: dzieci, rodziców, 
nauczycieli, władz samorządowych, Centrum Kultury i Sportu, 
stowarzyszenia „Anielski Kredens”, mieszkańców Rogozina
 i okolic. Jednak największy udział i nieoceniona pomoc, 
to zaangażowanie rodziców z rady Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Rogozinie.

 Rodzice swoją niesamowitą energią i pomysłami inspirują 
wszystkich do działania. Ich udział w życiu szkoły i przedszkola – 
na taką skalę – to prawdziwy ewenement.

 Dyrektor Zespołu wspomina, że kiedyś, po jakiejś wspólnie 
zorganizowanej uroczystości, powiedział, że to „najwspanialsza 
rada rodziców”. Jakież było jego zdziwienie, gdy podczas 
tegorocznego Święta Szkoły mamy wprowadziły tort z okazji 10-
lecia nadania imienia szkole ubrane w czerwonych koszulki 

z wydrukowanym tym właśnie cytatem. Była to niezwykle 
wzruszająca chwila.

 Rodzice skupieni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Rogozinie to prawdziwy skarb. Ich działania na rzecz całej 
społeczności budzą wdzięczność dzieci, nauczycieli i władz. 
samorządowych naszej gminy.

Przez kilka miesięcy młodzież radzanowskiego gimnazjum 
realizowała program pro�laktyki uzależnień pn. „Harcerscy 
Liderzy Zdrowia”. Uczestnicy brali udział m.in. w zajęciach  
pro�laktyczno-terapeutycznych, warsztatach szkoleniowych 
i licznych atrakcjach kulturalno-rekreacyjnych promujących swą 
treścią zdrowy styl życia.

Ankieta diagnozująca problematykę uzależnień od alkoholu 
i innych używek przeprowadzona na początek projektu 
wymagała samodzielnego zde�niowania słowa „uzależnienie”. 
Młodzież pisała o nim np. „coś, z czym nie można skończyć” lub 
„brak wolności człowieka”. Innym zadaniem było określenie 
źródeł szczęścia. Tu młodzi ludzie wskazywali: radość, dawanie 
szczęścia innym, możliwość spotkania z przyjaciółmi. Z kolei 
w ramach promocji zdrowego stylu życia uczestnicy wzięli udział 
w Festynie Piosenki Turystycznej, warsztatach szkoleniowych 
„Samarytanka”, warsztatach krajoznawstwa „Tropiciel” z orienta-
cją w terenie, czytaniem map i korzystaniem z kompasu. Częścią 
projektu był także udział w Ogólnopolskim Rajdzie Wisła, 
w którym harcerze zdobyli II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju 

Sprawnościowym. Pozostałe atrakcje to gra terenowa w ramach 
obchodów Dnia Ziemi, piknik z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 
oraz podsumowanie realizacji programu z ogniskiem.

Za największą atrakcję programu pro�laktycznego uczestnicy 
uznali warsztaty szkoleniowe „Samarytanka” prowadzone przez 
pielęgniarkę Jadwigę Sokołowską. Wysoko ocenione zostały 
także warsztaty pro�laktyczne pedagog Elżbiety Podwiązki oraz 
konkursy wiedzy z terenoznawstwa i geogra�i autorstwa Kamila 
Jakubowskiego. 

Harcerze biorący udział w programie składają podziękowania 
Kamilowi Jakubowskiemu – koordynatorowi całości projektu, 
Jolancie Sochackiej – drużynowej ZHP realizującej program 
harcerski, Elżbiecie Podwiązka – pedagog szkolnej, Tomaszowi 
Zalewskiemu – organizatorowi Festynu Piosenki Turystycznej, 
Marcie Malinowskiej – autorce materiałów do gry terenowej. 
Szczególne podziękowania k ierują na ręce Sylwestra 
Ziemkiewicza – Wójta gminy Radzanowo oraz Iwony Marczak – 
Prezes Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej za pomoc
 w organizacji licznych atrakcji i ufundowanie nagród.

„Harcerscy Liderzy Zdrowia”
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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

Nekrolog Klemensa Dzierżanowskiego 
W kościele para�alnym w Radzanowie, pod chórem znajduję się 

epita�um dziedzica Juryszewa – Klemensa Dzierżanowskiego. 
Poza podstawowymi, nagrobnymi informacjami nie dowiaduje-
my się z niego niczego szczególnego. Jeśli jednak sięgnąć do 
archiwalnych numerów Kuriera Warszawskiego znajdziemy 
nekrolog tego szlachcica, w którym opisano ceremonię 
pogrzebową, przybyłych przyjaciół zmarłego, a nawet pogodę 
tego dnia. 

 Zapraszam do lektury. Dla zachowania walorów tekstu 
zachowałem oryginalną pisownię oraz interpunkcję, przez co 
może wydawać się chaotyczny.

 Ten numer Kuriera Warszawskiego  ukazał się we wtorek 
21 marca 1843 roku a więc prawie 175 lat temu.

„(Art. nad. z Płockiego.) W dniu 22 Lutego r. b. w Dobrach swoich 
dziedzicznych Juryszewie Gub: Płockiej, zakończył doczesne 
życie ś.p. Klemens Dzierzanowski, Mąż starożytnej Familji herbu 
Grzymała, którego skromne w zaciszu domowem życie, było 
istotną wartością cichej tylko cnoty. Daleki bowiem od blaku 
zewnętrzego stosunku i publicznego znaczenia, poświęcony był 
iedynie związkom i uczuciom rodzinnym, sąsiedniej przyiaźni 
i rolnictwu; iednostajnie zaś charakteryzując swoje postępowa-
nie, szczerą otwartością, niezłomną rzetelnością, skwapliwą 
uczynnością, uprzejmą gościnnością, wzorową rządnością i pod 
każdym względem religijną moralnością, w tym zakresie 
pozyskał zupełną godność, czułego i kochanego Małżonka 
i członka Familji, opiekuńczego Pana, dobrego i towarzyskiego 

Sąsiada, użytecznego Obywatela, miłosiernego i we wszystkim 
przykładnego Katolika,  oraz starannego Gospodarza. 
Rzeczywiste połączenie w nim tych przymiotów, stwierdziła 
ostatnia chwila Jego życia i sam zgon, bo w iednym prawie 
tygodniu, serce z lubą i wezołą gościnnością przyjmowało 
w domu grono miłych sobie Przyiaciół, a zaraz po tem, po 
kilkodniowych cierpieniach, Duch Jego z spokojną rezygnacją 
z 68mio-letniego pobytu ziemskiego, przeniósł się do wiecznośc-
i. Tu dopiero objawiła się prawdziwa cena tych Jego przymiotów. 

Czułość bowiem tej straty, nietylko najboleśniej rozrzewniła 
Szanowną Małżonkę Klementynę z Stobieckich, pozostałą jedyną 
Siostrę Marjannę z Dzierzanowskich Rościszewskę i dalszych 
Krewnych, nie tylko przeięła żalem okolicznych Przyiachół, 
Sąsiadów, Włościan i ubóstwo, ale dosięgła nawet dotkliwością 
znamienite Osoby w Warszawie i innych okolicach kraiu, 
powinowactwem i przyiaźnią złączone. Ostatnia zaś usługa 
pogrzebowa, przez licznie zebrane Duchowieństwo Świeckie 
i  Zakonne,  pod poważnem pr zewodnic t wem J  Wgo 
Fiiałkowskiego Biskupa Soffragana, Prałatów i Kanoników 
Katedry Płockiej, kornemi pieśniami, o�arami i przemowami, 
w  obec wyższych Urzędników Władz, na ten obrzęd z Płocka 
przybyłych znacznej liczby Obywateli i mnogiego ludu spełniana, 
była uzupełnieniem ten czci, na jaką cnotliwe i Obywatelskie 
życie ś. p. Dzierzanowskiego zasłużyło. Nareście W. JX. Kanonik 
J. Stobiecki Proboszcz Kowala, z niezmordowanem zaięciem 
poświęcony uroczystości tego żałobnego aktu, składaiąc Bratnie 
zwłoki kochanego Szwagra na wieczny spoczynej przy Kościele 
Paraalnym w Radzanowie, obok grobu Ojca swego, odżywiwszy 
w sobie bolesne uczucie utraty dobrego Ojca, przepełnione serca 
żałością obecnej straty, wymownie pobudził do głośnych łkań i 
narzekań na to przeznaczenie natury, wyrywaiące z grona 
żyiących, ukochane i użyteczne Osoby. Po takiem zamknięciu 
grobowca ś. p. Dzierzanowskiego w dniu 27 z. m. w Radzanowie, 
dziedzicznych dobrach JW. Florjana Barona Kobylińskiego 
Jenerała b. Wojsk Polskich i przez wiele lat Naczelnika 
Administracji w Gub: Płockiej, nastąpionem, Tenże JW. Dziedzic 
przed odwiedzaiącemi Go z pogrzebu Osobami wyższego 
Duchowieństwa, Urzędników i Obywateli, odżałowawszy stratę 
zacnego Sąsiada swego, sam zaraz w tymże dniu, jak gdyby dla 
śpiesznego połączenia się z tym Szanownym Duchem, 
z przenikaiącem wszystkich wrażeniem, nagle zakończył życie; 

a jeżeli z oznak ziemskich można wnioskować o skutkach Nieba, 
to przejście tam ś p. Klemensa, bez wątpienia w stanie łaski 
nastąpić musiało; powietrze bowiem w niezwykły tej porze 
sposób, z błyskaniem, tak było ocieplone i ciche: iż w czasie 
exporty zwłok z Juryszewa do Radzanowa, w przejściu prawie 
półmilowem, licznie porozstawiane kagańce, niesione pochodn-
ie i świece, z spokojnym iak w mieszkaniu i czystym blaskiem 
gorzały. Oby! mu tak światłość wiekuista przyświecała, w pokoiu 
wiecznego odpoczynku!!!.... F.Ż.”

Jacek Pietrzyk

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

Epita�um Klemensa Dzierżanowkiego w kościele w Radzanowie GRZYMALA


