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Szanowni Mieszkańcy Gminy Radzanowo,
za nami trzy lata obecnej kadencji samorządu. Bez wątpienia 
był to czas ciężkiej pracy, ale w moim przekonaniu to bardzo 
udany okres w rozwoju Naszej Gminy. Wspólnie z Radą 
zrealizowaliśmy wiele ważnych przedsięwzięć.. Cieszę się, że  
w wielu inicjatywach mogłem zawsze liczyć na ogromne 
wsparcie samych Mieszkańców. 

W ciągu trzech lat systematycznie poprawialiśmy stan dróg, 
które znajdują się na terenie Naszej Gminy. Wykonaliśmy około 
20 kilometrów szlaków w technologii asfaltowej. W dużo 
większej skali utwardzaliśmy drogi tłuczniem i gruzem 
betonowym. Wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy wiele 
chodników. Powstały nowe parkingi, tak bardzo potrzebne, 
zwłaszcza przy budynkach użyteczności publicznej.

Przed nami kolejne wyzwania. W najbliższym czasie będzi-
emy kontynuować drogowe inwestycje. Mamy już podpisane 
umowy z wykonawcami m.in. na modernizację ulic Leśnej i 
Rolnej w Radzanowie, przebudowę drogi gminnej w 
Stróżewku, modernizację ulicy Osiedlowej w Rogozinie, 
przebudowę odcinków dróg w Dźwierznie, Boryszewie 
Starym, czy Kosinie. Wykonujemy dokumentację techniczną 
dróg osiedlowych w Radzanowie (Dębowej, Klonowej, 
Wiśniowej), a także dróg gminnych w Chomętowie i Ślepkowie 
Królewskim. Planujemy również remonty odcinków dróg        
w innych miejscowościach na terenie gminy, zwłaszcza, że 
panujące zimą warunki atmosferyczne destrukcyjnie wpłynęły 
na stan wielu ważnych odcinków. Dlatego na ostatniej sesji 
Rady Gminy zabezpieczyliśmy dodatkowe środki �nansowe w 
kwocie 400 tys. zł na zakup materiałów niezbędnych do 
przeprowadzenia pilnych i bieżących remontów drogowych. 
Będziemy również budować kolejne odcinki nowych chod-
ników, które zwiększą bezpieczeństwo pieszych na naszym 
terenie.

Kolejna ważna sfera, w którą się angażujemy, to rozwój sieci 
kanalizacji sanitarnej. W tym roku rozpoczęliśmy jedną z 
największych i najważniejszych inwestycji w historii Gminy 

Radzanowo. Budujemy kanalizację w części miejscowości 
Stróżewko, Boryszewo Stare i wprowadzamy ją do Rogozina. 
Jest to krok milowy całego przedsięwzięcia. Pozwoli on na 
dalszy rozwój i rozbudowę w przyszłości kanalizacji na tym 
terenie. Równocześnie przystąpiliśmy do zaprojektowania 
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ostatniej i ulicy Płockiej w 
Radzanowie oraz w Stróżewku. Planujemy również utworzyć 
koncepcję kanalizacji Nowego Boryszewa oraz Kostrogaju.

Dużo uwagi poświęcamy inwestycjom w infrastrukturę 
społeczną. W ostatnich latach wyremontowaliśmy większość 
gminnych świetlic i remiz OSP. Dzięki pozyskanej dotacji z Unii 
Europejskiej wykonaliśmy termomodernizację budynku 
Centrum Kultury i Sportu oraz najstarszej części Szkoły 
Podstawowej w Radzanowie. W najbliższym czasie planujemy 
remontować kolejne gminne obiekty, tak, by Mieszkańcy 
różnych miejscowości mogli korzystać z zadbanych i zmo-
dernizowanych świetlic i remiz strażackich. Chcemy kontynu-
ować również zagospodarowanie przestrzeni parku 
w Radzanowie, m.in. wykonać oświetlenie i utwardzić kolejne 
alejki. Pracujemy również nad projektem zagospodarowania 
centrum miejscowości Rogozino. Ponadto czynimy starania 
nad jak najszybszym rozpoczęciem rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Rogozinie.

Osobiście cieszy mnie fakt, że jako jeden z nielicznych 
samorządów, rozwiązaliśmy problem połączeń komunikacyj-
nych z Płockiem i na terenie Gminy Radzanowo. Utrzymaliśmy 
linię P4, mody�kując jej trasy o Ciółkowo, Ślepkowo, 
Juryszewo. Uruchomiliśmy połączenia Komunikacji Miejskiej 
tj. linie 120 i 121, którymi Mieszkańcy chętnie podróżują 
zarówno do Płocka, jak i do Staroźreb. Z licznych rozmów 
i spotkań z Państwem wiem, że zapotrzebowanie na kolejne 
kursy jest zdecydowanie większe. Na pewno w przyszłości 
będziemy starali się rozwijać te połączenia komunikacyjne, 
aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom zainteresowanych 
Mieszkańców.

 

Szanowni Państwo, 
wymienione przeze mnie działania to tylko niektóre przed-

sięwzięcia, jakie w ostatnich latach wykonaliśmy oraz jakie 
planujemy zrealizować. Wszystkie prowadzą do rozwoju 
Naszej Gminy oraz do stworzenia jak najlepszych warunków 
do życia w tym miejscu. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie, 
pomoc i cenne uwagi, jakie otrzymuję w wielu sytuacjach. 

Przed nami czas nowych wyzwań. Jestem przekonany, 
że dzięki konsekwentnemu realizowaniu inwestycji, popra-
wiających nasze codzienne życie, będzie to dobry rok zarówno 
dla Naszej Gminy, jak i wszystkich Mieszkańców.

Sylwester Ziemkiewicz
Wójt Gminy Radzanowo

Szanowni Państwo,
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy życzyć Państwu,
aby w tych wyjątkowych dniach w Waszych sercach, rodzinach i domach

zagościła wiara, miłość oraz nadzieja odradzającego się życia, 
a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, wiosennym nastroju.

Niech świąteczny czas napełni Państwa serca otuchą,
wprowadzi do życia spokój i harmonię,

przyniesie wiele szczęścia i radości,
tak byście zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość.

Wójt Gminy Radzanowo
Sylwester Ziemkiewicz

z pracownikami Urzędu 

Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Sochacka
wraz z Radnymi



STRONA 2

Komunikaty Posterunku Policji w Radzanowie
W związku z przeprowadzoną analizą bezpieczeństwa Posterunek Policji 

w Radzanowie informuje, że teren Parku im. J. Kochanowskiego w Radzanowie znalazł się 
na Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jako obszar spożywania alkoholu. Przypominamy 
mieszkańcom gminy Radzanowo, że w miejscach publicznych obowiązuje bezwzględny 
zakaz spożywania alkoholu. Złamanie tego zakazu stanowi wykroczenie określone w art. 
43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Wobec osób niestosujących się do ww. prze-
pisów może zostać zastosowana grzywna w postępowaniu mandatowym, bądź sprawa 
może zostać skierowana do sądu (II Wydział Karny Sekcja ds. Wykroczeniowych). 

Na podstawie planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 30 oraz analizy 
bezpieczeństwa Posterunku Policji w Radzanowie informujemy, że w rejonie szkoły 
podstawowej w Rogozinie dochodzi do niestosowania się do obowiązującego i istnieją-
cego oznakowania pionowego w postaci sygnalizatora S1 oraz ograniczenia prędkości. 
Wobec osób nie stosujących się do obowiązujących przepisów może zostać zastosowana 
grzywna w postępowaniu mandatowym, bądź sprawa taka może zostać skierowana do 
sądu (II Wydział Karny Sekcja ds. Wykroczeniowych).

Dyżury radcy prawnego odbywają się 
w każdy czwartek w godz. 8:30 – 10:00 

w budynku Urzędu Gminy. 
Porady i konsultacje 

udzielane są bezpłatnie.

Bezpłatne porady prawne

Gabinet rehabilitacyjny

Boisko „Orlik”

 Gabinet Rehabilitacyjny w Staroźrebach 
 ul. Prakowa 22, tel. 24 261 78 34

zaprasza do korzystania 
z bezpłatnych zabiegów

od poniedziałku do piątku
 w godz. 8:00 – 15:30.

Zapraszamy mieszkańców
 gminy Radzanowo do korzystania 

z Orlika w Rogozinie.  Wszelkie informacje 
znajdują się na stronie internetowej

 www.sp-rogozino.pl w zakładce ORLIK. 
 Tel. kontaktowy  24 263 77 77

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie,
 jako administrator obiektu, uprzejmie informuje,

 że Mieszkańcy gminy Radzanowo mogą korzystać z sal 
świetlicowych Domu Ludowego w Rogozinie na potrzeby 

organizacji własnych uroczystości okolicznościowych
 bądź podejmowanych inicjatyw. 

 
Wstępna rezerwacja terminu odbywa się telefonicznie 

pod numerem 24 261 34 84 lub 661 381 943.

 Szczegółowe uzgodnienie warunków udostępnienia 
obiektu wymaga podpisania stosownego formularza 

rezerwacji, który w wersji papierowej dostępny jest na 
tablicy ogłoszeń w Domu Ludowym.
Zapraszamy do korzystania z obiektu.

       



W trosce o Seniora

STRONA 3

Kilka słów od Przewodniczącej Rady Gminy
Drodzy Czytelnicy!
Mam zaszczyt ponownie zwrócić się do Państwa na 

łamach naszej gazetki. Rozpoczęliśmy rok szczególny dla 
naszej Ojczyzny. 

100 – lecie odzyskania Niepodległości skłania do re�eksji. 
Budzi w nas potrzebę wdzięczności dla naszych Przodków 
za ich piękną i patriotyczna postawę. Kilka lat temu, na 
łamach naszej gazety zwracałam się do Państwa z prośbą o 
przywołanie znanych i zasłużonych postaci z przeszłości 
naszej Gminy. Przywołaliście m.in. Teo�la Jaźwińskiego - 
dziedzica ze Ślepkowa, działacza społecznego i niepod-
ległościowego, �lantropa. Uczestniczył on w wojnie 1920 
roku i przewodniczył Komitetowi  Budowy Pomnika 
Bohaterów Poległych o Wolność Polski, który został 
odsłonięty w Rogozinie 15.08.1939 r. W 1940 r. został 
aresztowany przez hitlerowców, z obozu koncentra-
cyjnego już nie wrócił.

Istotną rolę w historii szkoły w Ciółkówku odegrał Tadeusz 
Halicki. Według moich informacji był jej dyrektorem od 
1933 r. aż do wybuchu II wojny światowej. Funkcję tę objął 
po Halinie Lajuordie, krewnej inżyniera francuskiego 
pochodzenia, budowniczego pierwszego metalowego 
mostu przez Wisłę. Wkrótce Halicki został zabrany przez 
hitlerowców i zamordowany w obozie Mathaussen Gusen. 
Po aresztowaniu jego rodzina przeniosła się z Ciółkówka 
do Płocka.

Kolejną ważną postacią w historii naszego regionu był ks. 
Józef Cybulski, proboszcz para�i Woźniki od 1849 r., 
pracował tam do końca swojego życia. W 1883 r. czasowo 
zarządzał para�ą Radzanowo. Został oskarżony i uwięzi-
ony za dawanie śniadania uczestnikom powstania 
styczniowego, jednak decyzją naczelnika płockiego 
wojennego oddziału uwolniono go. Zmarł w Woźnikach 
26.09.1890 r.

Ksiądz Józef Ogrodowicz od 09.08.1938r. sprawował 
funkcję proboszcza w Radzanowie. Był nieprzeciętnym 
człowiekiem, utworzył na terenie para�i bibliotekę, 

aktywizował młodzież i nauczycieli do pracy na rzecz 
rozwoju wsi, a w czasie wojny zorganizował zespól 
nauczycieli do dodatkowego nauczania. 09.03.1941r. 
otrzymał wiadomość o planach jego aresztowania 
i możliwości ucieczki. Nie opuścił swoich wiernych.   
10.03.1941r. wywieziony do Płocka wraz z innymi księżmi 
powiatu  płock iego oraz  właśc ic ie lem majątk u 
Radzanowo- Hołyńskim i dziedzicem ze Ślepkowa – 
Jaźwińskim. Z Płocka został przewieziony do obozu 
w Działdowie i tam zamordowany 18 .09.1941r.

Zaś w radzanowskiej oświacie w pamięci pozostaną Jan 
i Stefania Chochoł. On był nauczycielem w szkole w 
Radzanowie, a ona przez pewien czas prowadziła tajne 
nauczanie w pobliskim Begnie w domu państwa 
Idźkowskich. Jej uczennicami były m.in. Melania 
Woroniecka, Maria Gąsiorowska, Halina Idźkowska 
i Henryka Woroniecka. Jan Chochoł w pierwszych dniach
 II wojny światowej został wywieziony do obozu koncen-
tracyjnego, gdzie zginął. Po 1945 r. pierwsze zajęcia 
lekcyjne odbywały się w pałacu, wcześniej należącym do 
rodziny Hołyńskich, gdyż budynek szkolny był zniszczony.

Jednym z najbardziej zasłużonych dla Radzanowa 
z rodziny Hołyńskich był Włodzimierz Hołyński, aktywny 
polityk i �lantrop, ostatni właściciel Radzanowa, ochotnik 
w wojnie 1920 r. Wyprawiał corocznie huczne dożynki dla 
pracowników i licznych zawsze gości. Jego dom, zabyt-
kowy dworek modrzewiowy, który mieścił się w Parku im. 
Jana Kochanowskiego w Radzanowie, nie istnieje, 
pozostał jedynie spichlerz dworski  z XIX w., znajdujący się 
nieopodal obecnego Urzędu Gminy. Włodzimierz Hołyński 
został aresztowany w 1940 r. przez okupanta niemieckiego 
i umieszczony w obozie koncentracyjnym Auschwitz 
w Oświęcimiu.

Wielu Patriotów nadal pozostaje w cieniu. Tragiczne losy 
tych często bardzo młodych ludzi walczących o wolną 
Polskę pozostają tajemnicą dla ich dzisiejszych rówieś-
ników. A mogą być inspiracją, przykładem hartu ducha, 

odpowiedzialności i patriotyzmu. Przywołując pamięć, 
organizując uroczyste apele i uczestnicząc w nich sta-
wiamy symboliczną mogiłę Polakom, którzy na przełomie 
wieków walczyli  o wyzwolenie naszego narodu. 
Pragniemy wmurować tablicę aby upamiętnić bohaterów
 i o�ary lokalnej społeczności w setną rocznicę niepodle-
głości. Zachęcam Państwa do podzielenia się informa-
cjami na temat zasłużonych rodaków z naszej Gminy. 
Informacje można nadsyłać na adres: gci@radzanowo.pl

Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy 
życzę wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy radości, 
p o k o j u  o r a z  w z a j e m n e j  ż y c z l i w o ś c i .  N i e c h 
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

W czwartek 22 lutego br. w sali widowiskowej Centrum 
Kultury i Sportu w Radzanowie odbyło się spotkanie 
prelekcyjno-dyskusyjne w cyklu pn. „W trosce o Seniorów”. 
To cykl zainicjowany przez wójta Sylwestra Ziemkiewicza, 
w którym mieszkańcy prowadzą merytoryczne dyskusje ze 
specjalistami różnych dziedzin życia. Na pierwszy plan 
wysunięto tematykę zdrowia, bezpieczeństwa i lokalnych 
działań wspierających i aktywizujących Seniorów naszej 
gminy. Wśród prelegentów spotkania znaleźli się: 
W.Rybicka-Bogusz, kierownik Działu Organizacyjnego 
w Płockim Pogotowiu; podinsp. K Lorens z Wydziału 
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Płocku; st. sierż. 
A.Lipowska z Wydziału Ruchu Drogowego; dzielnicowi: mł. 
asp. S.Koziński i st. sierż. M.Kłosiewski oraz D.Kuskowska 
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Żywiołową dyskusję wywołał temat praw pacjenta oraz 
obowiązków placówek zdrowotnych wobec pacjentów. 
Duże zainteresowanie wzbudziła Koperta Życia, czyli 
pakiet informacyjny o stanie zdrowia i przyjmowanych 

lekach, który w domach chorych, starszych i samotnych 
osób powinien znajdować się w miejscu widocznym dla 
służb ratunkowych. Przedstawiciele policji przypomnieli 
zasady prawidłowego oznakowania pieszych i rowerzys-
tów oraz przestrzegali przed powszechnymi, także na 
naszym terenie, oszustwami stosowanymi wobec osób 
starszych. Nie zabrakło również praktycznych porad, jak 
być czujnym i nie dać się oszukać fałszywym „inkasentom”, 
„ p o l i c j a n t o m”,  „ w n u c z k o m”.  P r z e d s t a w i c i e l k a 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie udzieliła 
zebranym informacji o możliwościach korzystania 
z turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych 
i procedurze ubiegania się o przyznanie stopnia niepeł-
nosprawności.

Z kolei wójt S. Ziemkiewicz omówił działania podej-
mowane i �nansowane przez gminę Radzanowo dla 
systemat ycznego polepszania  ż yc ia  S eniorów. 
Przypomniał m.in. o możliwościach korzystania z zabie-
gów rehabilitacyjnych w Staroźrebach; tylko w 2017 r.

 z blisko 5700 zabiegów skorzystało 175 pacjentów 
z terenu gminy Radzanowo.  O rzeczowym i �nansowym 
wspieraniu najuboższych i chorych, wójt relacjonował, 
omawiając działania Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Wymienił dotowane z budżetu gminnego 
środki transportu publicznego, tj. działających od listo-
pada 2017 r. liniach 120 i 121 Komunikacji Miejskiej oraz 
prywatnej linii P4. Ponadto zachęcał Seniorów do korzys-
tania z oferty gminnych obiektów sportowych i instytucji 
kultury. 

Spotkanie „W Trosce o Seniorów” to najlepszy przykład 
inicjatywy, która pokazuje, że Gmina Radzanowo jako 
prężnie rozwijający się samorząd,  nie ogranicza swojej 
działalności wyłącznie do prowadzenia bieżących spraw 
urzędowych i realizacji inwestycji. Podejmowanie różno-
kierunkowych działań w sferze społecznej to jeden 
z ważniejszych aspektów rozwoju naszego samorządu. Na 
kolejne spotkanie zaproszeni zostaną radca prawny i 
rzecznik praw konsumenta.

mailto:gci@radzanowo.pl


STRONA 4

W sobotę 10 marca br. na płycie radzanowskiej hali 
sportowej stanęło w szranki dziesięć drużyn piłkarskich. 
Uroczystego otwarcia zawodów, poprzez kopnięcie 
pierwszej piłki dokonał wójt Sylwester Ziemkiewicz. 
Rozgrywki turniejowe rozpoczęła faza grupowa, podczas 
której w dwudziestu meczach padło aż 65 bramek. Do 
kolejnego etapu awansowały zespoły : Ciółkowo-
Ciółkówko, Radzanowo, Radzanowo-Dębniki i Nowe 
Boryszewo. W pół�nale Radzanowo pokonało Radzanowo-
Dębniki wynikiem 5-2, zaś rzuty karne, po remisie 1-1, 
wskazały zespół Ciółkowo-Ciółkówko na drugiego �nalistę.

Pojedynki �nałowe były bardzo wyrównane. Każda 
z drużyn napierała na przeciwnika i, jak się okazało 

w obydwu meczach, jedna bramka decydowała o ostat-
ecznym wyniku. Zwycięzcą tegorocznego turnieju zostali 
zawodnicy reprezentujący Ciółkowo-Ciółkówko. Srebro 
wywalczyła najbardziej bramkostrzelna w turnieju drużyna 
z Radzanowa, a brązową lokatę team Radzanowo-Dębniki. 
Tuż za podium znalazł się zespół Nowego Boryszewa. 
Klasy�kację drużyn na dalszych lokatach miały wyłonić 
rzuty karne: V Białkowo, VI Juniorzy, VII Łoniewo, VIII 
Juryszewo (wo.), IX Męczenino, X. Rogozino (wo.).

Tytuł  Najlepszego Bramkarza otrz ymał Daniel 
Cieszkowski (Ciółkowo-Ciółkówko). Najlepszym Strzelcem 
okazał się Krzysztof Stoparczyk (Radzanowo), zdobywca 9 
goli, a za Najlepszego Zawodnika turnieju uznano Rafała 

Bratkowskiego (Radzanowo). Zawodnicy wszystkich 
drużyn zostali udekorowani medalami za udział, zaś 
zdobywcy lokat I-III tradycyjnym złotem, srebrem i brązem 
oraz wspaniałymi pucharami.

Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo Jolanta 
Sochacka i Wójt Gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz 
podziękowali wszystkim występującym zawodnikom, 
trenerom i kibicom za udział w turnieju. Dyplomy i medale 
za udział otrzymali również Ariel Lipiński i Adam Ablewski - 
sędziowie OZPN oraz Beata Pielaszewska, pielęgniarka 
zabezpieczająca medycznie zawodników turnieju. 

  

V Turniej Sołectw o Puchar Wójta i Rady Gminy Radzanowo

Dzień Myśli Braterskiej 2018
  Komenda Hufca ZHP „Mazowsze” Płock oraz 2DSH 

„Wędrowne Ptaki” i 3DH „Wiercipięty” zorganizowały Złaz 
drużyn zuchowych i harcerskich z okazji obchodów Dnia 
Myśli Braterskiej. Impreza odbyła się w dniach 23-
24.02.2018 r. w Szkole Podstawowej w Radzanowie.

To niezwykły dzień w harcerskim kalendarzu, święto 
zuchów, harcerek i harcerzy zrzeszonych w Hufcu 
Mazowsze, dla których służba drugiemu człowiekowi jest 
fascynującym i pożytecznym przeżyciem, odpowia-
dającym na potrzeby najbliższych nam ludzi. Honorowy 
patronat nad uroczystością objął Wójt Gminy Radzanowo 
Sylwester Ziemkiewicz.

Na początku odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia 
Srebrnej Odznaki Przyjaciół Harcerstwa w podziękowaniu 
za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży oraz za 
pomoc okazaną ZHP w jego pracy wychowawczej. 
Otrzymali ją z rąk zastępcy komendanta Chorągwi 
Mazowieckiej harcmistrza Andrzeja Gorczycy: Pani 
Marzena Kowalewska, Pani Magdalena Kosielińska i Pan 
Bolesław Urbaniak. Harcerze z Radzanowa uhonorowali 

również odznaką Przyjaciół Drużyny Gości w osobach: 
Wójta Sylwestra Ziemkiewicza, Danutę Brzozowską, 
Cecylię Wójcik, Roberta Majewskiego, Radosława 
Karwowskiego. Następnie według obrzędu harcerskiego 
rozpoczęła się wieczornica poświęcona 100–leciu 
powstania ZHP, gdzie we wspaniałej atmosferze wśród 
gawędy, muzyka i śpiew połączyły nie tylko harcerskie 
serca.

Następnego dnia poranek rozpoczęliśmy grą terenową. 
W tym roku trasy rajdu przygotowała drużyna harcerska 
Wędrowne Ptaki. Zadania powiodły harcerzy przez  
urokliwe zakątki gminy Radzanowo. Były to trasy temat-
yczne - harcerska upamiętniała bohaterów Powstania 
Styczniowego, a zuchowa historię Polski i symbole 
narodowe.  Uczestnicy poprzez różnorodne zadania, gry 
i zabawy wzbogacali swoją wiedzę obcując jednocześnie 
z przyrodą, która w tym roku nie była dla nas zbyt łaskawa, 
bo mróz i dokuczliwy wiatr smagał nasze twarze.

Impreza mogła odbyć się dzięki częściowemu s�nan-
sowaniu przez Starostwo Powiatowe w Płocku i wsparciu 

licznych sponsorów doceniających zalety harcerstwa - 
Wójta Gminy Radzanowo, Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Radzanowie   oraz  pracy społecznej organizatorów, 
Nauczycieli Szkoły w Radzanowie, kadry instruktorskiej i 
rodziców. Smakołyki zawdzięczamy Państwu Klekowickim.

W Rajdzie wzięły udział drużyny zuchowe, harcerskie 
i starszoharcerskie z Bodzanowa, Blichowa,  Nowego 
Miszewa, Sikorza, Gąbina, Gostynina, Łęgu Probostwa, 
Radzanowa -  razem z wolontariuszami ok.290 osób. 
Na złazie ZHP realizowano program Barwy Przyszłości. 
W poszczególnych kategoriach wiekowych (zuchy, 
harcerze, harcerze starsi) wyłoniono I miejsca, a laureaci 
otrzymali Puchary – Komendanta Hufca ZHP, Wójta Gminy 
R a d z a n o w o ,  D y r e k t o r a  S z k o ł y  P o d s t a w o w e j 
w Radzanowie oraz  nagrody.

Wszyscy bawili się znakomicie - to był wartościowy 
i pełen radosnych wrażeń weekend.

Jolanta Sochacka
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Sprawa rozbudowy szkoły w Rogozinie
Na zaproszenie wójta Sylwestra Ziemkiewicza w 

ostatnich miesiącach doszło do kilku ważnych spotkań w 
sprawie rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Rogozinie. Pierwsze odbyło się z komisją oświaty, budżetu, 
bezpieczeństwa i  spraw socjalnych rady gminy 
Radzanowo. W spotkaniu wzięli udział: Jolanta Sochacka – 
przewodnicząca rady gminy; Robert Tokarski - przew-
odniczący komisji oświaty, budżetu, bezpieczeństwa i 
spraw socjalnych; Robert Majewski- dyrektor szkoły w 
Rogozinie, Sławomir Trojanowski i Krzysztof Czerwiński - 
radni gminy Radzanowo oraz Marcin Kuczkowski -            
sekre tarz urzędu gminy. 

Głównym tematem spotkania było omówienie obec -
nych warunków nauki w placówce, poruszenie kwestii 
warunków lokalowych od początku roku szkolnego 
2018/2019  a przede wszystkim sprawa rozbudowy szkoły.

Przedsięwzięcie rozbudowy placówki rozpoczęte 
zostało w 2016 roku kiedy to, w następstwie decyzji rady 
gminy o zabezpieczeniu odpowiednich środków �nan-
sowych, podpisaliśmy umowę na opracowanie doku-
mentacji projektowej całej inwestycji. Dzisiaj dokumenta-
cja jest gotowa i trwają ostatnie uzgodnienia przed 
złożeniem wniosku na uzyskanie pozwolenia na budowę.

Kolejny punkt zadania to poszukanie i wygospodaro-
wanie odpowiednich środków �nansowych, tak aby w jak 
najbliższym czasie rozpocząć rozbudowę obiektu, która 
jest niezbędna ze względu na dużą liczbę uczniów 
uczęszczających do tej placówki.

Następnie na zaproszenie dyrektora szkoły odbyło się 
spotkanie z rodzicami. W spotkaniu uczestniczył wójt 
gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz i radni z komisji 
oświaty, budżetu, bezpieczeństwa i spraw socjalnych. 

Spotkanie dotyczyło oczywiście rozbudowy szkoły w 
Rogozinie. Wizyta władz gminy połączona została z 
wyjazdowym posiedzeniem komisji.

Wójt Sylwester Ziemkiewicz przedstawił rodzicom stan 
zaawansowania prac związanych z rozbudową. W tej chwili 
trwają prace na przystosowaniem sieci energetycznej i 
melioracyjnej oraz procedura uzyskania pozwolenia na 
budowę. Ten etap prac powinien zostać ukończony w 
ciągu trzech miesięcy. Potem planuje się rozpoczęcie 
pierwszego  etapu budowy.

Obok wójta, w spotkaniu wzięli udział: Jolanta Sochacka 
– przewodnicząca rady, Ewa Koziczyńska i Ryszard Jóźwiak 
– wiceprzewodniczący rady, Robert Tokarski – przewodni-
czący komisji oświaty, budżetu, bezpieczeństwa i spraw 
socjalnych, Krzysztof Czerwiński, Krzysztof Sobczak i 
Sławomir Trojanowski – radni.

W niedzielę 14 stycznia br. gmina Radzanowo po raz 
kolejny zagrała dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Rekordowa liczba kwestujących wolontariuszy, koncert 
�nałowy z występami różnorodnych grup artystycznych, 
imponujący katalog przedmiotów przekazanych do 
sprzedaży, stoiska lokalnych stowarzyszeń oraz aktywny 
udział zgromadzonej publiczności przełożyły się na 
emocjonujące przeżycia artystyczne oraz rewelacyjny 
wynik �nansowy: 23.589,23 zł, czyli ponad 6,1 tys. zł więcej 
niż przed rokiem. Od wczesnych godzin porannych na 
ulicach naszych miejscowości kwestowało aż 50 
wolontariuszy. O ich bezpieczeństwo dbali rodzice, 
opiekunowie oraz policjanci radzanowskiego komisariatu. 
Chwilę po godzinie 15:00 w sali widowiskowej CKiS 

rozpoczął się koncert �nałowy, podczas którego różne 
zespoły i grupy artystyczne prezentowały się tłumnie 
zgromadzonej publiczności. Między występami małych i 
dużych artystów przeprowadzano sprzedaż cennych 
przedmiotów i drobnostek. Prawdziwą perłą w tym zbiorze 
okazała się kaligrafowana Konstytucja Rzeczpospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku z autografami 
czołowych polityków i samorządowców. Jej darczyńcą na 
rzecz WOŚP był Piotr Zgorzelski, Poseł na Sejm RP. 
Zainteresowani prześcigali się w propozycjach cenowych; 
ostatecznie najcenniejszy w Radzanowie fant sprzedany 
został za niebagatelną sumę 1200,00 zł. Wiele emocji 
towarzyszyło również sprzedaży misia-strażaka, misia-
policjanta i misia-żołnierza, które tradycyjnie przekazane 

zostały przez zwycięzców do gminnych przedszkoli. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również foto-obrazy, 
czyli przeniesione na płótno zdjęcia zakątków gminy 
Radzanowo. Dość wysokie ceny uzyskały także: piłka z 
autografami płockich szczypiornistów, dzień w fotelu wójta 
gminy Radzanowo, dzień w fotelu starosty płockiego oraz 
kolekcja srebrnych monet z klasycznymi motocykli. Nad 
zliczaniem zebranych w gminie Radzanowo środków 
�nansowych czuwała specjalna komisja, która pracowała 
wytrwale do późnych godzin nocnych, a w czasie koncertu 
na bieżąco podawała komunikaty �nansowe. Nie mogło 
zabraknąć oczywiście "Światełka do Nieba", czyli pokazu 
sztucznych ogni. 

WOŚP 2018
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Sukcesy uczniów SP Radzanowo
Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnorodnych 

konkursach pozaszkolnych na szczeblu powiatowym, 
wojewódzkim, jak również ogólnopolskim. W tym roku 
szkolnym możemy pochwalić się następującymi osiągnię-
ciami:
*Uczniowie z klas siódmych zakwali�kowali się do etapu 
rejonowego konkursów przedmiotowych organizowan-
ych przez MSCDN na zlecenie Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty „Mazowieckie Talenty”: Jakub Padzik - matematy-
ka, Mateusz Borucki  - matematyka, Dorota Wolińska - 
matematyka, Katarzyna Dobosz - język polski i matematy-
ka.
* Katarzyna Dobosz – uczennica  klasy 7a - 6 marca 
uczestniczyła w wojewódzkim kuratoryjnym konkursie 
przedmiotowym z matematyki. Gratulujemy zakwali�-
kowania się do etapu wojewódzkiego w tym ważnym i 
prestiżowym konkursie przedmiotowym i czekamy 
niecierpliwie na wyniki. 
*Podczas eliminacji gminnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” w pierwszej 
grupie wiekowej - młodszej nasi uczniowie zajęli: I m-ce 
Jakub Janiak (5b), II m-ce - Oskar Gawliński (5b), a w drugiej 
grupie wiekowej - starszej: I m-ce - Mikołaj Matuszewski (3b 

Gim.), II m-ce - Dorota Wolińska (7a), III miejsce - Karolina 
Janiak (3a Gim. ). Osoby, które zajęły pierwsze miejsca 
zakwali�kowały się do etapu powiatowego.
* Mikołaj Matuszewski – uczeń klasy 3b gim. 14 marca zajął I 
miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
 *Olga Florczak z 5b otrzymała przyznany przez Instytut 
Rozwoju Oświaty tytuł LAUREATA za zajecie 3. miejsca w 
ogólnopolskim Dyktandzie (nie tylko) dla Mistrzów 
zorganizowanym w grudniu 2017 roku. W tym samym 
konkursie  Katarzyna Dobosz z 7a otrzymała WYRÓŻNIENIE 
za zajęcie 13. miejsca, Natalia Sztendur z 7b - WYRÓŻNIENIE 
za zajęcie 14.  miejsca i  Dorota Wolińska z 7b - 
WYRÓŻNIENIE za zajęcie 14. miejsca
*W ogólnopolskim konkursie PINGWIN 2017 z matematyki 
na poziomie klas 7. uczniowie klasy 7b zdobyli:  Jakub 
Padzik WYRÓŻNIENIE i 7. miejsce, Joanna Opólska - tytuł 
LAUREATA i 5 miejsce oraz Natalia Sztendur - tytuł 
LAUREATA i 5. miejsce.
*Medal, dyplom Orła Ortogra�cznego oraz tytuł LAUREATA 
za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie 
Ortogra�cznym „Ortograf” otrzymała Dorota Wolińska z 
7b. Medale, dyplomy Orła Ortogra�cznego oraz tytuły 
FINALISTY za wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie  

Ortogra�cznym „Ortograf” otrzymały  Olga Florczak z 5b, 
Katarzyna Dobosz z 7a, Natalia Sztendur z 7b  
*Maciej Opatrzyk – uczeń klasy 2 zajął III miejsce w 
Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym "Życie w innej 
galaktyce" organizowanym przez Szkołę Podstawową nr1 
w Mińsku Mazowieckim.

Monika Wolińska

Dzień Patrona w SP Radzanowo
Mikołaj Kopernik to z pewnością wyjątkowa i szczególna 

postać. Był on człowiekiem niezwykłym, który zmienił 
spojrzenie całej współczesnej sobie epoki na wszechświat i 
nasze w nim miejsce.

Taki patron napawa dumą. Takiego patrona należy 
właściwie uczcić i wspominać, dlatego do tradycji naszej 
szkoły należy Dzień Patrona, podczas którego uczniowie 
poznają sylwetkę uczonego oraz zdobywają wiedzę o 
Układzie Słonecznym. 

Zgodnie ze zwyczajem, uroczyste obchody rocznicy 
urodzin wielkiego polskiego astronoma rozpoczęliśmy od 
wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu 
szkoły „Odkrycie Kopernika”. Dalszym punktem była krótka 
inscenizacja przygotowana przez uczniów klasy VIIb pod 
kierunkiem organizatorów Dnia, p.E. Piotrowskiej i p.M. 
Adamskiej. Po części artystycznej przyszła kolej na 
wspólne zaśpiewanie popularnej w naszej szkole „Koperni-
kany”.

Następnie drużyny klasowe rozpoczęły zmagania 
konkursowe. Pytania w turnieju wiedzy dotyczyły historii 
szkoły, życia i dokonań Mikołaja Kopernika oraz Układu 
Słonecznego. W tygodniu poprzedzającym 19 lutego 
każda klasa przygotowała zaś album lub prezentację 
multimedialną o Koperniku bądź Układzie Słonecznym, 
które przedstawiła komisji oceniającej turniej. 

Na zakończenie Dnia Patrona przewodnicząca jury, pani 
Elżbieta Podwiązka, podsumowała turniej, wyróżniła 
również kilka klas za wykonanie albumu lub prezentacji. 
Podkreśliła, że nasi uczniowie posiadają bardzo dużą 
wiedzę o patronie szkoły i Układzie Słonecznym. Pan 
dyrektor Bolesław Urbaniak wręczył dyplomy, puchar, 
statuetki i nagrody przedstawicielom klas.
W wyniku rywalizacji zdobyto:
- Klasa 6a - I miejsce - Puchar Przechodni i tytuł „Zdobywc-
ów Złotego Słońca”
- Klasa 5b - II miejsce - statuetkę i tytuł „Przyjaciół Srebrnej 

Konwalii” 
 Klasa 3a -  III miejsce - statuetkę i tytuł „Przyjaciół Kosmosu”

Czy to magia? Nie, to czysta nauka!
Najlepiej uczyć się �zyki i chemii poprzez doświadczenia. Dlatego też Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Rogozinie organizuje dodatkowe zajęcia, na których dzieci poznaja 
tajemnice obu nauk. Niedawno gościła w szkole grupa szalonych naukowców zwana 
„Zaelektryzowani”. Grupa specjalizuje się w propagowaniu atrakcyjnej edukacji poprzez 
przedstawienie interaktywnych spektakli, których celem jest – poza oczywistym elem-
entem rozrywkowym – przemycić treści lekcyjne. W bardzo ciekawy i widowiskowy 
sposób zaprezentowano niezwykłe eksperymenty �zyczno -chemiczne.

Uczniowie obserwowali proste eksperymenty, związane z naukami przyrodniczymi. W 
ten „magiczny” sposób poznali podstawy chemii, �zyki oraz podstawy elektrostatyki.

Najciekawszym elementem spektaklu była możliwość aktywnego uczestnictwa dzieci 
w pokazie, uczniowie byli zachwyceni!

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie od lat promuje się czytelnictwo. Akcja 
odbiła się tak szerokim echem, że zainteresowała się nią Telewizja Polska. 14 lutego ekipa 
TVP Info nagrała, a Teleexpress wyemitował relację z "Babcioczytania". Rogozińskie dzieci 
od dawna uczestniczą w spotkaniach autorskich, konkursach czytelniczych i recytatorski-
ch. Placówka zaprasza też gości - policjantów, znane postaci, władze gminy, nauczycieli i 
rodziców - którzy czytają maluchom podczas specjalnych zajęć. Od tego roku w akcję 
włączyły się również babcie.  W styczniu zaproszenie wychowawców przyjęły dwie babcie 
– Bożena Jaroszewska (babcia Juliana Pawłowskiego) i Maria Kolasińska (babcia Julii 
Wendołowskiej). Pani Bożena przeczytała dzieciom kilka niezwykle pouczających 
opowiadań z książki Marzeny Kwietniewskiej-Talarczyk pt. „Opowiadania przedszkolaka”. 
Pani Maria zapoznała przedszkolaki z treścią książki Beaty Ostrowickiej pt. „Lulaki – Pan 
Czekoladka i przedszkole czyli ważne sprawy małych ludzi”. W lutym odwiedziła nas 
babcia ucznia klasy pierwszej, Krzysia Paduchowskiego.

Autorkami pomysłu promocji czytelnictwa w szkole są: Beata Kisio, Grażyna 
Cnotkowska i Anna Pałysa - nauczycielki przedszkola oraz Justyna Drajkowska i Krystyna 
Tron - nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej.

Ekipa telewizyjna w Rogozińskiej szkole
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„List z para�i Woźnik” 
Poniższy list, zamieszczony w "wychodzącej na każdą 

niedzielę w Warszawie" Gazecie Świątecznej w 1886 roku, 
zasługuje na naszą uwagę z dwóch powodów.

Po pierwsze, tak wielu szczegółów z życia lokalnej 
społeczności próżno szukać w innych źródłach, które są 
nam dziś dostępne. Woźniki odgrywały dawniej dużo 
większą rolę niż dziś, chociażby ze względu na wielkość 
znajdującego się tam folwarku oraz rozpoznawalność 
nazwiska i rolę jaką odgrywał w kraju posesor tego 
majątku. O wsi wspominano w minionych latach głównie 
ze względu na członków rodziny Woźnickich, którzy 
udzielali się w życiu społecznym i byli rozpoznawalni 
w towarzystwie z uwagi na pełnione funkcje państwowe 
wysokiego szczebla. 

Drugim powodem jest jednorodna tematyka listu - 
życie para�i. Szczególnie interesujący jest jednak ostatni 
akapit gdzie wymieniono osoby podające się za autorów 
tekstu. Ciekawostką jest, że akta stanu cywilnego para�i 
Woźniki nie zawierają żadnych wpisów na temat tych 
osób (brak ich urodzeń, małżeństw, zgonów) .Co więcej, 
nawet ich nazwiska nie występują w para�i na prze-
strzeni lat. 

Przyczyny możemy się tylko domyślać. Czy jest moż-
liwe, że rada para�alna, która przygotowała list była 
złożona z osób spoza para�i? A może to ówczesny ksiądz 
proboszcz będąc w podeszłym wieku czuł bezradność, 
uraz do para�an i postanowił opowiedzieć o swoich 
wieloletnich trudnościach szerszej publiczności, 
zwiększając swoją wiarygodność poprzez podpisanie się 
kilkoma (najprawdopodobniej �kcyjnymi) nazwiskami? 
Pozostawiam to ocenie czytelników, prawdy najpraw-
dopodobniej nie poznamy.

Gazeta Świąteczna nr 303, tydzień 43, rok 1886 
(zachowano pisownię oryginalną)
List z parai Woźnik, gminy Rogozino, powiatu 

i gubernji Płockiej.
Treść: Kto budował kościół - Do kogo chętniej ludzie 

chodzą do roboty – do księdza, czy do karczmarza. – Jaki 
w parai jest zwyczaj i na co tam ludzie najbardziej 
chciwi, - Kłótnia o ławkę w kościele, -czemu niektórzy 
chcieli ją wyrzucić – i jak się ta sprawa skończyła. 
Organista i śpiewy kościelne.

Na zebraniu wioskowem uchwaliliśmy przesłać do 
Gazety wiadomości o naszej parai. Co się u nas dzieje, 
podajemy w jak najkrótszych wyrazach i tylko co ważn-
iejsze.

Zaczniemy od kościoła, który w roku 1819 został 
wymurowany na miejsce starego. Stanął on za staraniem 
księdza Michała Prażmowskiego, Biskupa płockiego, 
a proboszczem w Woźnikach był natenczas ksiądz Piotr 
Rajche, kanonik katedry płockiej. Kościół wymurował 
swojim kosztem ś. p. Michał Woźnicki, kasztelan, radca 
Trybunału Najwyższego, dziedzic dóbr Woźnik. Ale po 
jego śmierci mury tej świątyni poszły w zapomnienie 
i dziś bardzo licho wygląda nasz kościół. 

Paraa składa się z 2000 dusz, a należą do niej 2 gminy. 
Paraanie są zamożni, bo w każdej wsi są gospodarze, co 
mają najmniej po włóce ziemi i więcej nawet. Księdza 
mamy staruszka, bo ma 80 lat przeszło, a u nas jest już 40 
lat. Paraanie powinni byli przywiązać się do niego 
bardzo. A jednak, kiedy obaliła się u niego stajnia, to nikt 
nie chciał pobudować nowej. Skończyło się na tem, że 
ksiądz musiał konie sprzedać. Ale jakże tu grunt obrobić, 
kiedy nikt z gospodarzy nie chciał pomódz, chociaż 
dziadek kościelny ciągle chodził i prosił. Wreszcie nasz 
dobrodziej musiał płacić po 10 złotych dzienni , i wtedy 

dopiero przyszli do roboty. Później gdy w podwórzu na 
plebanji zawaliła się studnia, to też swojim kosztem 
musiał ją naprawić.

Kiedy w kościele przez wilgoć zniszczyły się organy, to 
po majstra nikt z parai nie chciał jechać nawet za 
pieniądze; ale zato kiedy w Ciołkówku spaliła się karczma, 
to z całej parai w największe roztopy wszyscy pojechali 
do roboty, a wszystko za ten marny kieliszek gorzałki! 
W parai naszej są aż cztery karczmy. Toteż jest zwyczaj, 
że jak się przytra� pogrzeb, chrzciny, lub jakie nabo-
żeństwo, a nawet chociażby tylko wotywę kto zakupił, to 
schodzą się paraanie niby do kościoła, a po skończonem 
nabożeństwie wszyscy idą do karczmy. Tam zebranych 
częstuje ten, kto umarłego chowa, albo kto wotywę 
zakupił, a poczęstunek ciągnie się do późnej nocy.-To też 
karczmarz u nas ma wielki szacunek. Kiedy nasz wójt 
został sędzią gminnym, to wszyscy chcieli karczmarza 
obrać na wójta; ale dziedzic z Woźnik nie pozwolił na to. 
Znów kiedy zapadła u nas uchwała, żeby kościół i dom dla 
służby kościelnej poprawić, paraanie obrali na dozorcę 
przy robotach tegoż karczmarza i drugiego, co też nie 
gardzi czyjim poczęstunkiem. Z tego można się było 
zawczasu spodziewać, że który majster najwięcej będzie 
fundował, ten będzie mógł robotę objąć.

W tym czasie był u nas pogrzeb świętej pamięci 
senatora Woźnickiego, który umarł w Warszawie, a po 
śmierci przywieziony został do Woźnik i spoczywa 
w kościele w rodzinnych grobach podziemnych. Po 
skończonym pogrzebie, kiedy się ludzie rozeszli na 
poczęstunek, którego było do syta dla wszystkich, znalazł 
się świętokradca: przystawił sobie drabki w kościele 
i z dwóch okien ściągnął zasłonki czarne. Zapewne sądził, 
że są jedwabne, bo się świeciły przy blasku światła 
pogrzebowego. Potem kazał z nich zrobić dla swojej 
kobiety fartuch, kaftan, i jeszcze zostało na chustkę. 
Drudzy pokradli deski z kościoła, które były przysłane ze 
dworu do ubrania katafalku pogrzebowego. Ale wydało 
się wszystko; byli to gospodarze z Woźnik, a nawet 
podobno należący do bractwa.

W naszej okolicy rozpleniło się bardzo złodziejstwo. 
Bywa nawet tak, że ojciec z synem okradają się wzajem, 
choć jeden i drugi jest gospodarzem. Drugie złe, że u nas 
za poczęstunkiem każdy aż się trzęsie. Jak go poczęs-
tować, to go się już kupi; a jak odmówisz poczęstunku, to 
przy sposobności gniew ci okaże. Ot na przykład jest 
w parai, osoba bardzo słabowita. Prosiła ona prob-
oszcza, żeby był łaskaw pozwolić jej postawić ławkę do 
kościoła. Nasz dobrodziej z miłą chęcią przyjął ławkę 
i sam przeznaczył dla niej miejsce obok drugich. Ale zaraz 
w pierwszą niedzielę, kiedy ludzie przyszli do kościoła, 
patrzą, a tu coś nowego. Zaraz po nabożeństwie wrzawa, 
krzyk – dlaczego ksiądz przyjął do kościoła tę ławkę, 
a właściciel jej nie wyprawił poczęstunku i nie prosił 
o przyjęcie; oni tego nie chcą i nie pozwolą na to, jeżeli 
właściciel ławki ich nie poczęstuje. I hurmem lecą na 
plebanję do księdza, na całe gardło krzycząc: „Jak ksiądz 
śmiał przyjąć ławkę bez naszej wiedzy i pozwolenia; 
przecież nas nikt nie prosił o to i nie częstował” – I tak 
krzyczą a wymyślają, że aż niepodobna opisać, bo może 
niejedne uszy mogłyby się zgorszyć. Wreszcie zaczęli 
krzyczeć, że jak ksiądz ławki nie wyrzuci z kościoła, to oni 
księdza z parai wyrzucą; jak ławka będzie w kościele, to 
oni nie będą chodzili do kościoła! Najwięcej swędziało 
gardło do poczęstunku dwóch krzykaczy, a za nimi 
poszło wielu innych. Chcąc zrobić na złość, jeden z tych 
niby przywódców na drugą niedzielę sadza w tę ławkę 

kilkoro dzieciaków, sam siada przy brzegu i powiada, że 
jeżeli właściciele tej ławki będę cokolwiek mówili, gdy nie 
będą mieli gdzie usiąść, to zaraz im w łeb wypali. Odzywał 
się z tem głośno przy ludziach. To też właściciele ławki, 
gdy dowiedzieli się o takich zamiarach, wcale nawet nie 
chodzili na tę stronę kościoła, ale na inną. Tamci zaś ciągle 
się złościli, i nieraz, gdy kościół był otwarty, a niewiele 
ludzi było, to porywali ławkę i wyrzucali ją. Sprzykrzyło 
się to wreszcie naszemu dobrodziejowi i udał się 
z zażaleniem do księdza dziekana, proboszcza parai 
Sikorza, a ten naznaczył dzień, w którym miał przyjechać 
do Woźnik i rozpatrzyć sprawę. Dowiedział się o tem ów 
krzykacz, i nie zważając, że do księdza dziekana jest 
przeszło trzy mile, poleciał tam i widać nakłamał do syta, 
bo ksiądz dziekan nie przybył na przeznaczony dzień. 
Wreszcie zmawiają się, żeby raz z tem skończyć. Idą tedy 
do księdza i proszą go, że dadzą 50 rubli na kościół, 
a niech ławkę usunie. Dobrodziej wtedy kazał wynieść 
ławkę z kościoła, a właściciel ze smutkiem musiał ją 
zabrać. Dopieroż to była radość, że postawili na swojem! 
Potem ksiądz się dopomina, żeby spełnili obietnicę, a oni 
wtedy mówią: „Już i tak niema ławki w kościele, to wolimy 
przepić te 50 rubli” – i prawdziwie dobrze sobie popijali, 
wykrzykując wiwaty!

Oświata bardzo licho u nas stoji, bo szkoły w naszej 
parai wcale niema, tylko niektórzy posyłają swojich 
chłopców co zima do pana organisty na śpiewy. Bo trzeba 
wiedzieć, że już od kilku lat zamieszkuje u nas bardzo 
przykładny i zdolny organista, w swojich obowiązkach 
nader gorliwy. W wolnych chwilach trudni się on oprawą 
książek, a nadewszystko lubi uczyć śpiewów kościelnych. 
Toteż nauczył chłopców i dziewczęta śpiewać w kościele 
na mszy i na nieszporach. Wyuczył także sześciu muzy-
kantów, którzy grają na skrzypcach. Muzyka chóralna po 
raz pierwszy zabrzmiała w kościele na Wielkanoc podczas 
sumy. Po sumie, gdy ksiądz z kościoła wychodził, zagrano 
marsza, a po południu nieszpory odbyły się tak samo 
z muzyką i śpiewem dziewcząt po łacinie. Bardzo lubumy 
słuchać, gdy zaczną śpiewać „Matko nie opuszczaj nas” 
albo i co innego. Bo nasz pan organista z różnych stron 
świata śpiewy sprowadza i bardzo wiele ich ma. Przeto 
czujemy się w obowiązku złożyć mu serdeczne podz-
iękowanie. To tylko szkoda, że ci śpiewacy i muzykanci są 
to ludzie biedni, z pracy rąk utrzymujący się, więc im 
bardzo trudno letnią porą zebrać się całem gronem w 
każdą niedzielę i święto na śpiewy i muzykę chóralną. A 
szkoda trudu i mozołu naszego organisty, pana 
Graczykowskiego, który z gorliwością ich uczy i radby, 
żeby wszyscy na chórze się znajdowali. 

Na zakończenie naszego listu sumieniem swojem 
poręczamy, że to, cośmy napisali, jest rzeczywistą 
prawdą, - i pozdrawiamy naszych braci czytelników.

Stali przedpłatnicy Gazety Świątecznej: Cyprjan 
Wichrowicz, Edmund Fabencki, Donat Symforski, Otton 
Jordański, Prosper Fauatyński, Hipolit Zygmuntowicz, 
Faustyn Rapacki, Sygfryd Paprocki, Telesfor Dowgiała.

Jacek Pietrzyk

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

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogozinie, we 
współpracy ze stowarzyszeniem „Nadziej dla Wszystkich” 
i gminą Radzanowo, pozyskał fundusze na organizację 
kolejnej edycji pozalekcyjnych zajęć nauki pływania w 
ramach rządowego programu „Umiem pływać”, organizo-
wanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jak co roku 
zajęcia przeznaczone są dla uczniów z klas I – III. 
Tegoroczna edycja obejmuje 20 godzin nauki pływania 
dla każdego uczestnika, w dwóch etapach. Wyjazdy 

odbywać się będą raz w tygodniu, od marca do listopada 
(z przerwą wakacyjną). Naukę pływania prowadzić będą 
wyspecjalizowani instruktorzy, a opiekę pedagogiczną 
sprawować będą nauczyciele naszej szkoły i chętni 
rodzice. Zajęcia odbywać się będą na basenie „Podolanka” 
w Płocku. Warto podkreślić, że zajęcia te są nieodpłatne. 
Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać 
u dyrektora szkoły oraz w sekretariacie.

W szkole w Rogozinie dzieci uczą się pływać  
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REDAKCJA
Przewodnicząca Rady Gminy - Jolanta Anna Sochacka
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) 369 50 10 sekretariat
(24) 369 50 11 sekretariat Fax
Numery :
(24) 369 50 12 - drogi gminne, oświetlenie
(24) 369 50 13 - sołectwa, organizacje pozarządowe
(24) 369 50 14 - zagospodarowanie przestrzenne, podziały 
nieruchomości, ochrona środowiska, rolnictwo
(24) 369 50 15 - inwestycje, zamówienia publiczne
(24) 369 50 16 - GZEAS kierownik
(24) 369 50 17 - GZEAS
(24) 369 50 18 -  ewidencja ludności
(24) 369 50  19 -  Urząd Stanu Cywilnego
(24) 369 50 20 - sprawy komunalne, odpady, opłaty
(24) 369 50 21 - podatki lokalne, działalność gospodarcza
(24) 369 50 22 - wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych
(24) 369 50 23 - GOPS , asystent rodziny
(24) 369 50 24 - GOPS , pomoc środowiskowa
(24) 369 50 25 - GOPS , świadczenia wychowawcze
(24) 369 50 26 - GOPS , świadczenia rodzinne i alimentacyjne
(24) 369 50 27 - GOPS,  świadczenia rodzinne i alimentacyjne
(24) 369 50 28 - księgowość budżetowa
(24) 369 50 29 - księgowość budżetowa

Godziny Urzędowania :

poniedziałek                7:30 – 15:30
wtorek                           7:30 – 16.30
środa                              7:30 – 15.30
czwartek                       7:30 – 15.30
piątek                             8:00 – 15:00

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

RADA GMINY RADZANOWO

miesiąc marzec to czas, kiedy przystępujemy do sporządzania rocznych deklaracji podatkowych. Ten obowiązek 
wobec Urzędu Skarbowego wiąże się również z możliwością skorzystania z przysługujących odliczeń i ulg. 
Wypełnianie zeznania podatkowego to także okazja do wskazania organizacji pożytku publicznego, do której 
Ministerstwo Finansów będzie zobowiązane przekazać 1 % Waszych podatków. 

Zachęcam, by skorzystali Państwo z tego przywileju. Formalności związane z odpisem 1% podatku wymagają 
wyłącznie wpisania numeru KRS fundacji, bądź stowarzyszenia posiadających status organizacji pożytku 
publicznego. Jedne pomagają chorym dzieciom lub chorym dorosłym, inne działają w sferze edukacyjnej 
i kulturalnej. 

Szczególnie gorąco polecam te organizacje, które działają na terenie naszej gminy albo prowadzą zbiórki 
bezpośrednio dla osób mieszkających wśród nas. Ja sam od wielu lat korzystam z tego przywileju i zapewniam, 
że obradowanie potrzebujących odpisem podatkowym sprawia mi ogromną satysfakcję.

                                              

http://ugradzanowo@plock.home.pl

