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W czterech miejscowościach naszej gminy trwają  
prace związane z realizacją projektu: Rozbudowa 
kanalizacji sanitarnej etap II na terenie Gminy 
Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, 
Stare Boryszewo, Stróżewko, Rogozino wraz 
z budową sieci wodociągowej.
Zgodnie z zawartą umową inwestycje wykonuje 

konsorcjum, którego liderem jest �rma BANGO 
z Brochocinka. Do dnia dzisiejszego zostało zrealiz-
owanych ok. 80 % prac. Obecnie prace trwają na 

osiedlu Polski Dom oraz w Stróżewku przy drodze 
powiatowej. Ponadto w Starym Boryszewie monto-
wane są przepompownie dzięki którym możliwe 
będzie odprowadzenie ścieków z posesji. Realizacja 
niniejszej inwestycji umożliwi wykonanie kanalizacji 
sanitarnej oraz odprowadzenie ścieków poprzez 
układ  grawitacyjno - pompowy  do miasta Płocka,  
z włączeniem do ulicy Żyznej, a następnie do 
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Maszewie Dużym.
Po zamontowaniu przepompowni i doprowadzeniu 

do nich zasilania energetycznego mieszkańcy będą 
mieli możliwość sukcesywnego podłączenia się 
i korzystania z nowo wybudowanej sieci kanalizacyj-
nej. Przewidywany termin dający taką możliwość to II 
połowa września. O szczegółach dotyczących 
możliwości przyłączania się do sieci będziemy 
Państwa informować na bieżąco poprzez stronę 
internetową www.radzanowo.pl

Małgorzata Sztendur

Trwają prace przy budowie kanalizacji

Rozpoczęła się gazy�kacja gminy Radzanowo. 
Biorąc pod uwagę komfort oraz emisję substancji, 
które wpływają na zanieczyszczenie środowiska 
naturalnego – gaz ziemny jest paliwem bezkonku-
rencyjnym. Ponadto jest to paliwo bezobsługowe 
i ekologiczne. Gaz ziemny jest również paliwem 
najtańsz ym wśród bezobsługow ych źródeł 
ogrzewania, takich jak prąd, czy olej opałowy; w 
praktyce jest również niewiele droższy od tradycyjne-
g o  w ę g l a . 
W porównaniu z tym ostatnim kluczowe znaczenie 
ma wygoda, komfort, czystość, bezobsługowość 
i ekologia – które zdecydowanie przeważają szalę na 
korzyść „błękitnego paliwa”. Zatem gaz ziemny jest 
paliwem bezkonkurencyjnym, zarówno ze względów 
ekologicznych, jak i wygody użytkowania. Dlatego 
też Gmina Radzanowo wyszła naprzeciw swoim 
Mieszkańcom i zadbała o to, aby Polska Spółka 
Gazowa sp. z o.o. objęła projektem i budową sieci 
gazowej tereny gminne. 
Aktualnie Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 

rozpoczęła budowę sieci gazowej w miejscowości 
Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko 
i Rogozino. Wiele na to wskazuje, że w przyszłości sieć 
gazowa będzie rozbudowywana także poza obszary 

podmiejskie. 
Z informacji uzyskanych od Inwestora, czyli PSG sp. z 

o.o.,  sieć główna zostanie wybudowana do końca 
2018 roku, natomiast indywidualne przyłącza będą 
realizowane w 2019 roku. 
Od połowy lipca 2018 roku PSG sp. z o.o. uruchomiła 

możliwość składania wniosków o określenie warunk-
ów przyłączenia do sieci gazowej. Wnioski można 
składać w Urzędzie Gminy w Radzanowie, ul. Płocka 
32, pokój 32. Wszelkie informacje dotyczące budowy 
sieci gazowej są na bieżąco umieszczane na gminnej 
stronie internetowej, w zakładce SIEĆ GAZOWA. 
Ponadto wszelkie zapytania dotyczące inwestycji 
gazowej można przesyłać na skrzynkę mailową: 
gaz@radzanowo.pl
 „Błękitne paliwo” jest kwestią wyczekiwaną przez 

Mieszkańców naszej gminy, czego dowodem była 
bardzo duża frekwencja na zebraniach zorganizo-
wanych przez Wójta Gminy Radzanowo Sylwestra 
Ziemkiewicza. Na początku sierpnia zainteresowani 
Mieszkańcy spotkali się z przedstawicielami PSG sp. z 
o.o. w Rogozinie i w Starym Boryszewie. Sukcesywnie 
wpływają do Urzędu Gminy wnioski o określenie 
warunków przyłączenia. Na chwilę obecną jest ich 
ponad 100, co również świadczy o ogromnym 

zainteresowaniu i zapotrzebowaniu na paliwo 
gazowe na terenie gminy Radzanowo. 
Dzięki stale powiększającej się infrastrukturze 

wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej tereny 
gminy Radzanowo stają się bardziej atrakcyjne do 
zamieszkania, a dalsze inwestycje w infrastrukturę 
znacząco podniosą komfort życia mieszkańców 
naszej gminy. To z kolei przełoży się na rosnącą liczbę 
mieszkańców, co świadczy wprost o rozwoju każ-
dego samorządu. 

Urząd Gminy w Radzanowie

Gazyfikacja gminy

http://www.radzanowo.pl
mailto:gaz@radzanowo.pl
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Klęska suszy w uprawach rolnych
W dniach 11-31 lipca br. na terenie gminy 

Radzanowo pracowała komisja szacująca straty 
w tegorocznych uprawach rolnych. Organ ten 
powołany został przez wojewodę mazowieckiego, by 
m.in. oględzinami w terenie ustalić procent ponie-
sionych strat. 

Niezaprzeczalnie tegoroczne zjawisko suszy, tak w 
skali całego kraju, tak i również u nas lokalnie należy 
traktować w kategoriach klęski. Na blisko 1100 
działających w gminie gospodarstw rolnych aż 341 
wnioskowało o dokonanie szacowania. Złożone 
w Urzędzie Gminy w Radzanowie wnioski aktualnie 
oczekują w Urzędzie Wojewódzkim na opinię woje-
wody mazowieckiego. Dopiero ta opinia warunkuje 
możliwość ubiegania się o rekompensatę �nansową.

Jak czytamy na stronach Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w dniach 14-28 września 2018r. 
producenci rolni, u których szkody obejmują co 

najmniej 70% danej uprawy, będą mogli składać 
wnioski o udzielenie pomocy. Stawka pomocy 
wynosi w tym przypadku 1000 zł na 1 hektar 
powierzchni upraw.

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmować będzie 
Powiatowe Biuro  Agencj i  R estruktur yzacj i 
i  M o d e r n i z a c j i  R o l n i c t w a  w  P ł o c k u  p r z y 
ul. Piłsudskiego 35). Formularz dostępny jest również 
na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).

Zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 
31 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów 
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1483)  pomoc 
będzie udzielna:

 poza formułą pomocy de minimis, na warunkach 
określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 - 
w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną 

suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję będą  
wynosić powyżej  30 proc. średniej rocznej produkcji 
rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej 
produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo

 w ramach formuły pomocy de minimis,  zgodnie 
z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 - 
w przypadku, gdy szkody będą wynosić nie więcej niż 
30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej 
rocznej produkcji roślinnej.

Kwota pomocy będzie pomniejszana o 50% dla 
producentów rolnych nieposiadających polisy 
ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw 
rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk.

D o  d ys p oz yc j i  z a i n te re s ow a nyc h  s p raw ą 
Mieszkańców pozostaje pracownik Urzędu Gminy 
p. Ewa Wiejas-Nowacka tel. 24 369 50 14.

Przegląd inwestycji
Prace w świetlicy wiejskiej w Ślepkowie 

Szlacheckim na �niszu
Wybudowana ponad rok temu świetlica 

wiejska jest na �niszu prac wykończeniowych. 
Obiekt wyposażony jest w przestrzenną salę, 

kuchnię oraz trzy toalety, w tym jedną 
przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. 
Budowa nowego obiektu pochłonęła blisko 
300 tys. zł ze środków własnych gminy oraz 

środków funduszu sołeckiego.  

Nowy wygląd strażnicy w Szczytnie 
Trwają prace związane z termomodernizacją 

strażnicy OSP w Szczytnie.  W ramach zadania 
zostanie wykonany remont elewacji (ocieple-

nie ścian oraz wykonanie tynku); naprawa 
pokrycia dachowego; wymiana stolarki 

drzwiowej oraz remont schodów wejściow-
ych. Inwestycja jest realizowana z udziałem 

środków zewnętrznych z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego.

Droga w Łoniewie 
W najbliższych dniach ruszą prace na drodze 
gminnej w Łoniewie. W ramach inwestycji 

zostanie wykonany następujący zakres: 
pro�lowanie z zagęszczaniem pod warstwy 
konstrukcyjne; wykonanie warstw podbu-

dowy; położenie nawierzchni asfaltowej 
oraz  wykonanie podbudowy i nawierzchni 

poboczy z tłucznia. Wykonawcą tego zadania 
jest �rma DROG - BET Marcin Głuchowski

 z Sochaczewa.

Kolejne odcinki dróg 
w technologii asfaltowej 

W sierpniu zakończyła się modernizacja 
ulicy Zajęczej w Ciółkowie. Wykonano tam 

asfalt o długości 240 m. Również w miejscow-
ości Kostrogaj odcinek drogi o długości 350  

m. został  zmodernizowany w technologii 
asfaltowej.  W najbliższym czasie w nową 

nawierzchnie zostanie także uzbrojona droga 
gruntowa w Starym Boryszewie.

Radzanowski park pięknieje
Od połowy sierpnia działa oświetlenie 

w radzanowskim parku. Lampy zostały 
zamontowane wzdłuż utwardzonej staro-
brukiem ścieżki pieszo-jednej oraz wzdłuż 
alejki od ul. Parkowej po budynek Centrum 
Kultury i Sportu. Ruszyły też prace związane 

z umacnianiem nabrzeży pod budowę mostka 
na przesmyku między stawami. Zadanie 

to będzie realizowane ze środków
 funduszu sołeckiego.

Zagospodarowanie centrum Rogozina
Wiosna ubiegłego roku gmina stała się 

właścicielem działki w centrum Rogozina. 
Jest to plac pomiędzy Domem Ludowym 

a ulicą Mazowiecką, stanowiący na co dzień 
miejsce targowe i parkingowe. Teren ten 

został uporządkowany i właśnie rozpoczęły 
się tam prace związane z zagospodarowa-

niem przestrzeni. Plac zostanie utwardzony 
kostką brukową. 

Remonty w świetlicach
Świetlice wiejskie w Białkowie i Brochocinie 

są na bieżąco modernizowane. W Białkowie 
wiosną wyremontowano przestrzenną salę a 
obecnie trwają prace w kolejnych pomieszc-

zeniach, gdzie przewidziano kuchnię oraz 
toalety.  W  Brochocinie  wydzielono 

pomieszczenia na kuchnię i łazienkę. Ułożono 
instalację wodno - kanalizacyjną, hydrauli-

czną i elektryczną. Całość prac wykonali 
pracownicy Zakładu Gospodarczego przy UG.

Modernizacja ul. Osiedlowej w Rogozinie 
i drogi Stróżewku

Ułożenie sieci gazowej i kanalizacyjnej 
poprzedziło modernizację dwóch ważnych 

dróg gminnych: ulicy Osiedlowej w Rogozinie 
i drogi w Stróżewku. Obydwie inwestycje 
zakończy wylanie nawierzchni asfaltowej. 

Całość prac zostanie wykonana w ciągu kilku 
nadchodzących tygodni.



„Dobry Gospodarz”
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Szanowni Państwo,
w sierpniu otrzymałem z rąk Starosty Płockiego nagrodę, z której jestem niezwykle 
dumny. Odbierając wyróżnienie „Dobry Gospodarz” zadedykowałem je Wam – 
Mieszkańcom Gminy Radzanowo, Mojej Gminy. Zrobiłem to z pełną świadomością 
i przekonaniem, bo pełniąc na co dzień zaszczytną funkcję Wójta Gminy Radzanowo, 
wsłuchuję się w Wasze opinie i to one napędzają mnie do skutecznego działania. Każdy 
głos, i ten pochlebny, i krytykujący jest dla mnie tym cenniejszy, im bardziej przyczynia 
się do poprawy infrastruktury naszych miejscowości, do rozwoju i zwiększania atrakcyj-
ności gminy Radzanowo jako idealnego miejsca do życia, czy prowadzenia działalności 
rolniczej lub gospodarczej. Niezwykle motywujące są dla mnie również inicjatywy 
podejmowane lokalnie, bo to one podkreślają najcenniejszy kapitał – mądrość 
i zaangażowanie ludzi.

Wielokrotnie mówiłem,że wystartuję w nadchodzących wyborach samorządowych 
i będę ponownie ubiegał się o Państwa poparcie. Przed Naszą Gminą stoi wiele wyzwań 
i możliwości. Gwarantuję, że z niesłabnącą determinacją i zaangażowaniem będę 
konsekwentnie podejmował te wyzwania i skutecznie poszukiwał dla nich rozwiązań. 
Praca w samorządzie to moja pasja, więc na pewno Państwa nie zawiodę

Zachęcam do udziału w wyborach 21 października, bo pójście do urny to wyraz 
odpowiedzialności za lokalną Ojczyznę i Polskę.

Sylwester Ziemkiewicz
Wójt Gminy Radzanowo

W październiku bieżącego roku  planowane jest 
wykonanie  prac modernizujących drogę powiatową 
nr 2935W na odcinku Radzanowo-Rogozino. W dniu 
5 września br.  w siedzibie Urzędu Gminy w 
Radzanowie spotkali się: Mariusz Bieniek – Starosta 
Płocki ,  Sylwester Ziemkiewicz -  Wójt Gminy 
Radzanowo, Paweł Jakubowski – Członek Zarządu 
Powiatu Płockiego oraz Mariusz Błaszczyk - Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku i podpisali 
protokół przekazania placu budowy wykonawcy 

zadania tj. Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów 
sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. 

Przedmiotowa inwestycja jest niezwykle oczekiwana 
przez Mieszkańców naszej gminy, gdyż bardzo zły stan 
nawierzchni tej ruchliwej trasy przekłada się na stan 
bezpieczeństwa uczestników ruchu. W wyniku prac 
inwestycyjnych modernizacji poddany zostanie 
odcinek o długości około 2,8 km poprzez położenie 
nowej nawierzchni asfaltowej. 

Formalności stały się również okazją do przepro-

wadzenia wizytacji prac brukarskich na ulicy Ostatniej 
w Radzanowie. To właśnie tu układany jest chodnik, na 
który materiały budowlane przekazał Powiat Płocki. 
Z kolei Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy 
w Radzanowie wykonuje ułożenie chodnika, by 
zapewnić szybką realizację zadania. Opisane powyżej 
inwestycje to kolejne przykłady przedsięwzięć 
realizowanych na bazie bardzo dobrej współpracy 
między naszym samorządem gminnym a Powiatem 
Płockim.

Kolejne ważne przedsięwzięcie gotowe do realizacji - modernizacja drogi Radzanowo- Rogozino 

O prawidłowej segregacji odpadów komunalnych 
pisaliśmy już wielokrotnie na łamach gazety gminnej. 
W numerze z lipca br. zilustrowaliśmy wszystkie 
zasady selekcji śmieci w postaci hasłowej ulotki. 
Okazuje się bowiem, że w dzisiejszych czasach 
segregacja jest ogromnym problemem. Pokazują to 
m.in. raporty wybiórczego monitorowania odpadów 
przesyłane przez �rmę REMODIS obsługującą naszych 
mieszkańców, czy stan przydrożnych rowów oraz 
lasów.

Nie każdy zdaje sobie sprawę ile kilogramów śmieci 
produkuje rocznie. Jak podają źródła (raport GUS 
z 2015r.) może to być nawet 283 kilogramów/osobę! 
Dużo, prawda? Znaczną cześć tego można zmniejszyć 
właściwie segregując odpady. Zbieranie osobno 
papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, 
a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych 
pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe 
surowce do ponownego przetworzenia. Ktoś powie 
„po co to, skoro i tak wszystko tra�a do jednej 
śmieciarki”. Tymczasem to się zmieniło. Współczesne 

auta odbierające selektywne odpady mają  zazwyczaj 
podział na różne przegrody, do których tra�ają 
poszczególne rodzaje śmieci. Nawet jeśli zabiera je 
jeden samochód, to są rozwożone w odpowiednie 
miejsca. Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamię-
tać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają 
się m.in. zużyty sprzęt RTV i AGD, baterie i akumulato-
ry, świetlówki, przeterminowane lekarstwa. Tych 
odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. 
Można je natomiast oddać w tzw. PSZOK-u. Gminny 
PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków 
w Woźnikach.

Obowiązująca ustawa śmieciowa obliguje do 
segregacji. Daje jednak możliwość odstawienia takiej 
ilości odpadów, jaką wyprodukowaliśmy. Dlatego 
właśnie tak trudno zrozumieć takie sytuacje, kiedy 
podczas spaceru, czy jazdy samochodem obserwuje-
my w lesie bądź w przydrożnych rowach porzucone 
śmieci. Takie „krajobrazy” to niestety nierzadki widok 
również na terenie naszej gminy.  W pobliżu mało 
uczęszczanych dróg, na skraju lasów, w zadrzewie-

niach  śródpolnych wyrzuca się tam praktycznie 
wszystko, co nie jest już potrzebne, nie zwracając 
uwagi na szkodliwy wpływ odpadów na środowisko, 
a także na nas samych. 

Sygnały o „dzikich” wysypiskach śmieci lub jedno-
razowym porzucaniu śmieci otrzymują corocznie 
funkcjonariusze z Posterunku Policji w Radzanowie. 
W związku z powyższym apelujemy o zgłaszanie 
przypadków podrzucania odpadów w miejscach do 
tego celu nieprzeznaczonych. Osobom, którym 
zostanie udowodnione nielegalne pozbywanie się 
odpadów grozi m.in. administracyjny nakaz usunięcia 
całego wysypiska. Nielegalne składowanie śmieci 
stanowi wykroczenie, za które kodeks wykroczeń 
przewiduje kary nagany, grzywny lub aresztu. 

Pamiętajmy, że porządek i czystość w naszym 
otoczeniu służy nie tylko estetyce, ale także zdrowiu 
i dobremu samopoczuciu. To od nas samych zależy, 
czy zdrowe i przyjazne będzie otaczające środowisko.

O właściwej segregacji śmieci i nie tylko
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1 sierpnia 2018 r. wraz z wybiciem Godziny  „W” odbył 
się uroczysty apel upamiętniający 74. rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego. O godz.17.00  
rozbrzmiały syreny i dzwony kościelne, by oddać hołd 
wszystkim poległym Powstańcom. Symbolicznego 
zapalenia znicza dokonała dh Elżbieta Bartczak.

W ceremonii wzięli udział: Wójt Gminy Radzanowo p. 
S.  Ziemkiewicz,  Przewodnicząca Rady Gminy 
Radzanowo p. J. Sochacka wraz z radnymi, Sekretarz 
G m i n y  p .  M .  K u c z k o w s k i ,  r a d n y  p o w i a t u 
p. T. Duda, proboszczowie para�i gminnych - ks. 
F. Stepnowski i ks. dr J. Wiśniewski, przedstawiciele 
służb mundurowych, sołtysi, druhny i druhowie 
z jednostek OSP, harcerze z drużyn działających na 
terenie gminy. Poczty sztandarowe wystawiły: OSP 
Radzanowo, OSP Woźniki i OSP Nowe Boryszewo, 
Szkoła Podstawowa im. Cz. Hińca w Rogozinie, Koło 
Łowieckie „Trop”, Zarząd Gminny PSL w Radzanowie. 
Ponadto obecni byli  dyrektorzy szkół, kierownicy 
jednostek organizacyjnych, Prezes Ogniska ZNP 
w Radzanowie - p. C. Wójcik, Przewodnicząca GKRPA 
w Radzanowie - p. M. Kowalewska, Prezes Fundacji 
FLZP „Młodzi Razem” - p. I. Marczak, przedstawiciele  
o r g a n i z a c j i  p o z a r z ą d o w y c h ,  M i e s z k a ń c y 
i przedstawiciele mediów płockich. 

R ys  histor yczny Powstania  Warszawsk iego 
przestawił Sekretarz Gminy – p. M. Kuczkowski, 
zwracając szczególną uwagę na fakt, że po 5 latach 
okrutnej okupacji  zr yw powstańczy wywołał 
entuzjazm ludności stolicy. Na ulicach pojawiły się 
setki biało-czerwonych �ag, z głośników popłynęły 
polskie pieśni. Swoją postawą warszawscy cywile zdali 
trudny egzamin - wspierali walczących, w sposób 
niezwykle zdyscyplinowany zorganizowali życie 
wielkiego miasta. Powstanie nie było wydarzeniem 

lokalnym - mieszkańcy innych miejscowości 
utożsamiali się bowiem z walczącymi i udzielali im 
daleko idącej pomocy .

Poddając się niejako atmosferze tamtych dni 
przedstawiciele służb mundurowych, jednostek 
samorządowych i organizacji pozarządowych złożyli 
Wójtowi Gminy Radzanowo meldunek o gotowości do 
s łużby d la  Polsk i  i  Polaków.  Pier wsz y,  jako 
przedstawiciel Urzędu Gminy i wszystkich jednostek 
organizacyjnych Gminy, złożył Sekretarz. Tuż po nim 
kolejno: Komendant Gminnego Oddziału ZOSP RP - dh 
K. Bijata, honorowy Prezes PSL – p. W. Mioduski, Prezes 
Koła Łowieckiego TROP PŁOCK – p. J. Gackowski, 
przedstawiciel Służby Leśnej - p. J. Kacprzak. W imieniu 
organizacji pozarządowych meldunek złożył Prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Radzanowo – p. 
T. Siekierski, a na koniec gotowość zuchów i harcerzy 
zameldowała druż ynowa ZHP podharcmistrz 
J. Sochacka.

W swoim wystąpieniu Wójt Sylwester Ziemkiewicz 
przywołał pamięć wszystkich bohaterów powstania, 
którzy mimo przeważających sił niemieckich i wrogiej 
obojętności Sowietów, przez ponad dwa miesiące 
o�arnie walczyli z totalitarną machiną wojenną 
nazistowskich Niemiec.  Dziękując wsz ystk im 
zebranym za uczczenie pamięci bohaterów tamtych 
dni nawiązał do tematu dzisiejszej wolności, która nie 
jest nam dana raz na zawsze i wymaga, by ciągle o nią 
dbać. „Od  naszego postępowania, od  działań i troski, 
z jaką podejmujemy dziś decyzje, zależy kształt 
Ojczyzny w przyszłości” – kontynuował Sylwester 
Ziemkiewicz. 

W dalszej części uroczystości harcerze z Drużyny 
„Wędrowne Ptaki” działającej przy SP w Radzanowie 
przeprowadzili Apel Poległych. Przy odgłosach werbli 

do Apelu wywołani zostali kolejno: żołnierze Armii 
Krajowej, harcerze Szarych Szeregów, o�ary obozów 
zagłady, ludność cywilna i wszyscy bezimienni 
bohaterowie w walce o suwerenność, dla których 
słowa „Polska” i „wolność” miały najwyższą wartość.  

W swoim wystąpieniu zwróciłam uwagę na 
dzisiejszą Polskę, w której przed Polakami stoi zadanie, 
aby zadbać o tożsamość narodową, pielęgnować 
tradycje i kulturę. Dbać o te wartości, jak o największy 
skarb, a w myśl harcerskiego CZUWAJ! - być gotowym 
do służby Bogu i Polsce, a także czuć radość z przyjętej 
postawy patriotycznej. Jest to egzamin, który zdajemy 
każdego dnia, pełniąc obowiązki na różnych 
płaszczyznach życia.

Kieruję  słowa uznania do młodzieży za godną 
podziwu postawę i zaangażowanie w przedstawienie 
t re ś c i  A p e l u ,  z a  z a c h o w a n i e  s i ę  w  Po c z c i e 
sztandarowym. Dziękuję Joannie i Maciejowi Bohdan, 
utalentowanemu rodzeństwu, które uświetniło Apel 
pięknymi pieśniami. Gratuluję Rodzicom, że tak 
wspaniale wychowują swoje dzieci i dziękuję za Waszą 
obecność.

Na zakończenie uroczystości  zabrali głos również: 
p. A. Korzeniewski, p. T. Duda i ks. F. Stepnowski. Całość 
ceremonii poprowadziła M. Lejza.

N iech Godzina „W ” będzie  dla  nas  czasem 
zatrzymania się w biegu codziennych spraw, a minuta 
ciszy - zadumą i oddaniem hołdu poległym Polakom. 
W imieniu organizatorów dziękuję uczestnikom 
uroczystego Apelu oraz wszystkim, którzy włączyli się 
w prace nad przygotowaniem oprawy wydarzenia.

Jolanta Sochacka
Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo

Godzina „W”

Drodzy Czytelnicy,
W działalności Rady Gminy w ostatnim czasie wiele 

uwagi poświęciliśmy rozbudowie sieci kanalizacyjnej 
oraz podniesieniu standardu dróg lokalnych. Jak 
wynika z rozmów z Państwem, ważne są również 
kultura, oświata i wychowanie oraz infrastruktura 
sportowa i miejsca rekreacji. Tak wiele słów podzięko-
wania słyszymy w odniesieniu do terenu zabytkowego 
parku w Radzanowie. Jest jeszcze wiele do zrobienia. 
Zdaję sobie sprawę, że bolączką jest niewystarczająca 
ilość kursów komunikacji zbiorowej. Zapewniam, że 
władze samorządowe na czele z panem wójtem już od 
kilku miesięcy podejmują działania dla usprawnienia i 
polepszenia warunków komunikowania się z miastem. 
Podobnie potrzeby sieci  gazowej na terenie 
Radzanowa należy uznać za priorytetowe.

Zbliża się koniec kadencji władz gminy. Obecny czas 
powinien być poświęcony przemyśleniom i projek-
towaniu zadań do budżetu na przyszły rok kalenda-
rzowy. Jak pisałam ostatnio, istotne jest w dalszym 

ciągu skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych 
w obecnej perspektywie �nansowej UE. Dochody 
budżetowe gminy to ok. 32 mln zł, z czego 47% 
wydatkujemy na pomoc społeczną i ochronę zdrowia, 
37% to środki na oświatę i wychowanie oraz eduka-
cyjną opiekę wychowawczą, kolejne to gospodarka 
komunalna, mieszkaniowa, wodno-ściekowa, trans-
port i łączność, komunikacja, bezpieczeństwo 
i ochrona przeciwpożarowa, administracja, kultura 
i sport i inne. Jak wynika z informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. inwestycje 
wymagają kwoty 1,6 mln zł, natomiast zadłużenie na 
dzień 31.12.2017 r. to kwota 2,98 mln zł, czyli ok. 8,93% 
dochodów gminy. Przyszły rok budżetowy niesie wiele 
wyzwań. Potrzeby mieszkańców są ogromne, należy 
więc dokładnie zastanowić się i wybrać �nansowanie 
tych zadań, które są niezbędne i najważniejsze dla 
ogółu naszego społeczeństwa.

W ostatnich kilkunastu latach miałam zaszczyt 
i przyjemność współpracować i kontaktować się 

z wieloma z Państwa. Od 2002 roku, będąc radną 
gminy, doświadczam samorządowego trudu. W swojej 
pracy zawsze wysoko ceniłam opinie i uwagi spo-
łeczności lokalnej i z Waszego doświadczenia i mądro-
ści niejednokrotnie korzystałam. Dzięki wspólnej 
pracy i poświęceniu nasza mała ojczyzna zmieniła się 
i nadal zmienia swoje oblicze. Wiem, że jest nie-
odzowne budowanie gazociągu, chodników, dok-
ończenie kanalizacji i poprawa jakości dróg, zapro-
jektowanie i wykonanie kompleksu sportowego – 
stadionu przy ul. Szkolnej w Radzanowie, wyremonto-
wanie i unowocześnienie placów zabaw dla dzieci. 
W dalszym ciągu proszę o Państwa uwagi i wnioski. 
Przyjmijcie ode mnie, Szanowni Państwo, słowa 
podziękowania i zapewnienia, że chcę w dalszym 
ciągu pracować dla Radzanowa i zrobić, jak najwięcej, 
bo wiem, że Mieszkańcy na mnie liczą i wspierają 
w moich działaniach.

Jolanta Sochacka

Kilka słów od Przewodniczącej Rady Gminy
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Radzanowski Festyn Charytatywny
Radzanowski Festyn Charytatywny pod hasłem 

przewodnim "W krainie Motylków" to wydarzenie 
dedykowane pięcioletniej Alicji, którą poznaliśmy 
w  ro k u  u b i e g ł y m  j a k o  u c ze s t n i c z k ę  z a j ę ć 
kreatywnych w CKiS... Alicja choruje na genetyczną, 
nieuleczalną chorobę Epidermolysis Bullosa, czyli 
pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Na co dzień 
doświadczana jest nieustającą walką z bólem 
pękającej skóry i wielogodzinnym opatrywaniem 
ran. Przez swą chorobę jest delikatna, jak skrzydła 
motyla. Przez silną osobowość - waleczna i pełna 
optymizmu. Nie dziwi więc fakt, że szybko znalazło 
się grono osób i instytucji, które przyłączyły się do 
zorganizowania kwesty na leczenie Ali. W ten sposób 
tradycyjny sierpniowy festyn w Radzanowie 
przerodził się w wydarzenie, w które zaangażował się 
osobiście Sylwester Ziemkiewicz Wójt Gminy 
Radzanowo, gminne stowarzyszenia artystyczne, 
Seniorzy, piłkarze i miłośnicy motocykli. Pierwsza 
część festynu obejmowała obchody 20-lecia klubu 
sportowego GLKS Polonia Radzanowo. Drużyny 
młodzieżowe zaprezentowały się w meczach 
towarzyskich z Deltą Słupno. Zawodnicy zespołu 
seniorskiego podjęli z kolei zespół OLDBOY'S 
Radzanowo, czyli starszych kolegów - założycieli tego 
klubu. Symbolicznego rozpoczęcia tego spotkania 
piłkarskiego dokonała oczywiście główna bohaterka 
festynu. Kulminacyjnym punktem całego wydarzenia 
by ł a  Pa r a d a  M o to c y k l i ,  k tó r ą  i m p o n u j ą co 
zorganizowała i rozpropagowała Radzanowska 

Grupa Motocyklowa. Zaproszenie przyjęło ponad 60 
pojazdów. Pasjonaci  jazdy na motocyklach 
podarowali Alicji specjalną koszulkę Motoeskadry, a 
następnie zaprosili do wspólnej przejażdżki. Na 
stoiskach przygotowanych przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gminy Radzanowo, Stowarzyszenie 
Anielski Kredens z Rogozina, Zakątek nad Słupianką
z Białkowa, Stowarzyszenie Wesoła Chatka z Nowego 
Boryszewa, Sołectwo Radzanowo-Lasocin i radnego 
powiatowego Pawła Jakubowskiego można było 
skosztować wiele lokalnych potraw, deserów 
i  t r u n k ó w.  S p e c j a l n i e  d l a  M o t o c y k l i s t ó w 
i zgromadzonej publiczności Seniorki z Koła Nr 10 
ZERiI oraz Gminnego Koła PPUTW w Radzanowie 
przygotowały smakowitą grochówkę i placek 
ziemniaczany. Integracji i rywalizacji sportowej 
towarzyszyły występy artystyczne solistek CKiS 
(Natalia Kosielińska i Karolina Sepioła, przyg. Alicja 
Atlak) oraz wspaniałych muzyków z zespołu Vataha. 
Ostatnią część programu stanowiła rywalizacja 
trzech drużyn sołeckich w konkurencjach sportowo-
rekreacyjnych; Niekwestionowanym zwycięzcą 
został zespół z Męczenina. Miejsce drugie zajęła 
grupa z Białkowa, zaś trzecie z Radzanowa. Nagrody 
walecznym drużynom wręczyli Jolanta Sochacka, 
przewodnicząca rady i Sylwester Ziemkiewicz, wójt 
g m i n y  R a d z a n o w o.  Fe s t y n  C h a r y t a t y w n y 
w Radzanowie to wydarzenie, które już na etapie 
organizacyjnym zyskało szerokie poparcie lokalne. 
Do współorganizacji przyłączył się jako pierwszy 

Mariusz Bieniek, Starosta Płocki, który osobiście 
wsparł również akcję charytatywną dla Ali podczas 
sobotniej kwesty w Radzanowie. Dodatkową 
niespodzianką, z jaką przyjechał do Radzanowa była 
statuetka "Dobry Gospodarz" dla wójta Sylwestra 
Ziemkiewicza. Wieczorną część wypełnił występ 
Damian Lejek Gronkowski, Zespół muzyczny R-max 
o ra z  z a b awa  t a n e c z n a  z  ze s p o ł e m  Po l a r i s 
i DJ Bogdanem Pielaszewskim. Radzanowski Festyn 
Charytatywny "W krainie Motylków" to jedna 
z ciekawszych imprez plenerowych w naszej gminie 
w ciągu ostatnich lat. A wszystko za sprawą 
niezwykłej otwartości, z jaką nasza społeczność 
przyjęła jej cel główny. Kwesta na rzecz pięcioletniej 
Alicji Woja pozwoliła zgromadzić zaskakująco 
wysoką kwotę 8146,74 zł. Darczyńcy wpłacają 
również pieniądze bezpośrednio na konto; wpłynęło 
już ponad 2500,00 zł. Zapraszamy do obejrzenia 
fotorelacji z wydarzenia, które nam-organizatorom 
przyniosło ogromną satysfakcję, a Alusi-Motylkowi 
wiele radości. W tym miejscu dziękujemy za hojność 
i okazaną pomoc. Do grona Sponsorów, Partnerów 
i Współorganizatorów skierujemy oczywiście 
specjalnie dedykowane podziękowanie. Partnerami 
naszego wydarzenia byli: RPL FM, infoPłock TV, 
Petronews Płock oraz Nafciarz. Naszą fotorelację 
tworzą zdjęcia A. Ziemkiewicz, A. Gajewskiej, 
E. Zalewskiej i M. Popiołek.
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W sobotę 1 września br. miała miejsce uroczystość 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej, stanowiącej wyraz 
wdzięczności Mieszkańców Gminy Radzanowo dla 
Przodków, którzy swoim życiem i działalnością, 
odwagą i bohaterstwem wywalczyli dla kolejnych 
pokoleń wolną Ojczyznę. 

Uroczystości rozpoczęła msza święta, którą 
w koncelebrze odprawili proboszczowie najwię-
kszych gminnych para�i. Na dziedzińcu Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie 
znalazł swe godne miejsce obelisk, którego powsta-
nie zainicjował Jacek Pietrzyk – pochodzący 
z Radzanowa historyk-amator, pomysłodawca 
projektu „Podziel Się Historią”. W niezwykle ciekawy 
sposób zaprezentował sylwetki naszych Przodków,
 o życiorysach których mamy obowiązek uczyć 

przyszłe pokolenia. 
Symbolicznego odsłonięcia i poświęcenia pa-

miątkowej tablicy dokonali: Sylwester Ziemkiewicz - 
wójt gminy Radzanowo, Jolanta Sochacka – 
przewodnicząca rady, Bolesław Urbaniak – dyrektor 
radzanowskiej szkoły, Jan Dublas – mieszkaniec 
Radzanowa, ks. Franciszek Stepnowski.

O potrzebie „dzielenia się historią” i współ-
tworzenia dla przyszłych pokoleń dalszych kart 
lokalnego dziedzictwa historycznego mówi wójt 
Sylwester Ziemkiewicz. Wręczając księgę pamiąt-
kową Bolesławowi Urbaniakowi, dyrektorowi radza-
nowskiej szkoły wyraził nadzieję, że odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej w 100-lecie niepodległości 
naszej Ojczyzny, to piękny początek celebrowania 
w Radzanowie ważnych rocznic historycznych, 

również przez pryzmat działalności i życiorysów 
naszych lokalnych przodków. Z kolei Jolanta 
Sochacka, przewodnicząca rady gminy nawiązała 
w swej wypowiedzi do bohaterstwa naszych Krajan, 
w różnych momentach ich osobistych losów 
i dziejów Polski. Oddając „Cześć Ich Pamięci!”, dodała, 
że te piękne wzorce posłużą i nam, i przyszłym 
pokoleniom w ugruntowaniu lokalnej tożsamości. 

Całość wydarzenia dopełnił program artystyczny  
w wykonaniu uczniów i absolwentek Szkoły 
Podstawowej w Radzanowie, wspólne odśpiewanie 
Mazurka Dąbrowskiego i Roty, uroczyste wciągnięcie 
biało-czerwonej �agi na maszt  i zapalenie znicza. 
Była to również okazja do obejrzenia interesującej 
wystawy o odzyskaniu niepodległości.

Lokalni bohaterzy upamiętnieni w Radzanowie

Działające w gminie Radzanowo organizacje 
pozarządowe coraz chętniej sięgają po zewnętrzne 
źródła �nansowania, by realizować ciekawe 
i n i c j a t y w y  a d r e s o w a n e  d o  M i e s z k a ń c ó w. 
Pomysłowość i przedsiębiorczość lokalnych NGO 
pozwoliło aż czterem lokalnym podmiotom 
pozyskać granty w ramach X edycji programu „Działaj 
Lokalnie”. 

Jednostka OSP z Radzanowa realizuje działania w 
ramach projektu "Świadomy mieszk aniec - 
bezpieczna gmina". Stowarzyszenie Wesoła Chatka 
z Nowego Boryszewa wdraża cykl warsztatów 
kulinarnych pn.  "Integrujące kulinaria". „Nie banalnie, 
bo lokalnie…” o patriotyzmie w plenerze edukuje 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo. 
Natomiast w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Rogozinie nieformalna grupa „Młodzi Kreatywni” 

uruchomiła gry korytarzowe i podwórkowe. 
Łączna pula dotacji przyznanych naszym gminnym 

organizacjom pozarządowym przekroczyła kwotę 10 
tys. zł. To prawdziwy sukces nie tylko pod względem 
rekordowej kwoty tych grantów, ale również pod 
względem zakresu i różnorodności tematycznej 
z a p l a n owa nyc h  p r ze d s i ę w z i ę ć .  Ws z ys t k i m 
t e g o r o c z n y m  G r a n t o b i o r c o m  s e r d e c z n i e 
gratulujemy. Cieszymy się, że Gmina Radzanowo oraz 
jej jednostki podległe wystąpią w roli partnerów 
opisanych powyżej inicjatyw, które, zgodnie z 
warunkami programu, wyzwalają lokalny kapitał 
społeczny naszych Mieszkańców.

Przypomnijmy, że „Działaj Lokalnie” to program 
Po l s k o - A m e r y k a ń s k i e j  Fu n d a c j i  Wo l n o ś c i 
realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi 
Płockiej „Młodzi Razem” i Powiat Płocki.

Skuteczni grantobiorcy w gminie Radzanowo

Niepokonani Druhowie z Juryszewa
W niedzielę 2 września br. w Mławie odbyły się 

strefowe eliminacje do VI Wojewódzkich Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży 
Pożarnych, w których Gminę Radzanowo reprez-
entowali druhowie z Juryszewa. Jako zwycięzcy 
ubiegłorocznych rozgrywek powiatowych i liderzy 
tegorocznych zawodów gminnych zapewnili sobie 
start wśród najlepszych drużyn Mazowsza. 

Forma, jaką druhowie prezentują każe już dziś 
z zadowoleniem myśleć o �nałowym starcie na 
arenie wojewódzkiej. W niedzielnym starcie dru-
howie z Juryszewa sięgnęli bowiem szczytów 
ogólnokrajowych, uzyskując wynik łączny na 
poziomie 89 sekund, w tym w ćwiczenie bojowe 
w czasie 31,5 sekund. 

Wszystkim startującym druhom i sztabowi 
szkoleniowemu gratulujemy kolejnego zwycięstwa 
i życzymy utrzymania formy do startu �nałowego, 
który już 15 września w Pruszkowie. Dziękujemy, że 
tak godnie reprezentujecie Gminę Radzanowo.

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. J.Piórkowskiej.
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Podziel Się Historią – kpt. Piotr Pełka
Fragment wywiadu o swoim przodku, naszym 

Krajanie ze Stróżewka, jakiego udzieliła p. Elżbieta 
Pełka Jackowi Pietrzykowi „Podziel Się Historią”.

JP: Spotkaliśmy się głównie po to, żeby porozm-
awiać o kapitanie Piotrze Pełce. Proszę krótko 
przybliżyć tę postać, kiedy pierwszy raz zetknęła 
się Pani z historią swojego stryja?

EP: O Piotrze mówiło się w domu od zawsze, raczej 
ściszonym głosem. Padały jakieś nazwy, ale nie  bardzo 
wiedziałam o co chodzi jako dziecko. Pamiętam, że 
k t ó r e g o ś  d n i a ,  c h y b a  j u ż  z a c z ę ł a m  n a u k ę 
w Małachowiance, zadałam babci pytanie co się 
właściwie stało z Piotrem. Powiedziała, że został 
zamordowany przez Rosjan w Katyniu. Powiedziała też 
wtedy, że Rosjanie wymordowali  lekarzy, księży, 
policjantów. Dodała, że są podejrzenia, że syn siostry 
dziadka Kazimierza, Wiktorii Zalewskiej, który był 
p o l i c j a n t e m ,  z o s t a ł  z  k o l e i  z a m o r d o w a n y 
w Ostaszkowie. Znaleźliśmy go później na listach 
zamordowanych jakie uzyskaliśmy w 1989 r .

JP: Jak przebiegała jego kariera wojskowa?
EP: W wojnie z Sowietami 1918-1921 był dowódcą 

Grodzieńskiego Pułku Strzelców, uczestnikiem Bitwy 
Warszawskie i Bitwy Niemeńskiej 1920. Następnie 
s łuż ył  jako porucznik w 81 Pułku Strzelców 
Grodzieńskich im. Króla Stefana Batorego w Grodnie. 
W 1928 roku został awansowany do stopnia kapitana.  
Od 1931 r. w 23 Pułku Piechoty im. płk Lisa-Kuli we 
Włodzimierzu Wołyńskim. Był ponadto Kierownikiem 
Referatu Ochrony Sztabu Okręgu Korpusu Nr II 
w Lublinie (1934). Odznaczony Krzyżem Srebrnym 
Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych czterokrotnie, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi,  Medalem Niepodległości, 
Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918 - 1921 
i Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej 

Niepodległości. Zamordowany w Katyniu w 1940 
roku

JP: Czy ze względu na charakter pracy często 
bywał w domu rodzinnym? Kiedy miała miejsce 
jego ostatnia wizyta?

EP: Wiem z opowiadań babci, ze Piotr starał się 
przyjeżdżać do Stróżewka przynajmniej raz w roku. Nie 
było to łatwe. Ostatni raz był w Stróżewku latem 1938 
roku i powiedział dziadkom, że boi się, że to może być 
jego ostatnia wizyta i że mogą się już nie zobaczyć. Był 
o�cerem kontrwywiadu wojskowego, pracował na 
ścianie wschodniej. Przez krótki czas stacjonował też 
w naszej ambasadzie w Rumunii i doskonale zdawał 
sobie sprawę z sytuacji geopolitycznej. Powiedział też, 
że wojna jest nie do uniknięcia i że sytuacja zaczyna 
być, jego zdaniem, bardzo trudna. 

JP: Czy rola jaką odegrał kpt. Piotr Pełka od-
znaczyła się w jakiś sposób na dziejach Państwa 
rodziny?

 EP: To jest bardzo głębokie pytanie. Myślę, że fakt, 
iż w 1939 roku we wrześniu moja rodzina była jedną 
z nielicznych w okolicy natychmiast wysiedlonych 
przez hitlerowców, było spowodowane tym, że była 
postrzegana jako bardzo patriotyczna, a przy tym 
g o s p o d a r s t w o  b y ł o  ś w i e t n i e  p r o w a d z o n e .  
D z i a d k o w i e  z o s t a l i  w y s i e d l e n i  d o  l e p i a n k i 
w Boryszewie, gdzie spędzili całą wojnę, a do naszego 
gospodarstwa sprowadzono kogoś z Niemiec. 

JP: Czy to, że nosił takie samo nazwisko pomogło 
w jakiejś trudnej sytuacji czy raczej szkodziło 
w czasach PRL?

EP: Chcę w tym miejscu  opowiedzieć o historii 
mojego stryja Henryka. Henryk i jego bat bliźniak byli 
w czasie wojny w AK. W 1945 próbowali uciec, żeby 
dostać się do Armii Andersa, stacjonującej we 
Włoszech. Granicę udało się przekroczyć tylko 
Henrykowi, który dotarł do Włoch i stacjonujących tam 
obozów wojskowych gen Andersa. Niestety obozy już 

były zamknięte i nie przyjmowano nikogo nowego do 
armii. W dwóch obozach odmówiono Henrykowi 
wstępu i podjął ostatnią trzecią, próbę. Zdawał sobie 
sprawę, że jeżeli mu się nie powiedzie, to będzie musiał 
wracać do Polski. I w tym trzecim obozie jeden 
z o�cerów, do którego dotarł zadał mu pytanie: Czy kpt 
Piotr Pełka to Pana rodzina? Padła odpowiedź twierd-
ząca i już nieżyjący Piotr prawdopodobnie uratował 
życie stryja Henryka. 

JP: Kiedy się Państwo dowiedzieli o śmierci kpt. 
Pełki? Czy ten temat był poruszany w domu? Czy 
w jakiś sposób przestrzegano Panią jako młodą 
dziewczynę by nie poruszać tego tematu poza 
domem?

EP: O śmierci rodzina dowiedziała się albo w czasie 
wojny albo zaraz po. Szczegóły były znane dość szybko 
najbliższej rodzinie, czyli żonie i jedynemu żyjącemu 
synowi Piotra,  Jurkowi (drugi syn Piotra, pilot, zginął 
w obronie Dęblina w 1939 r). 

Od wuja Jurka, mieszkającego w USA, otrzymaliśmy 
ryngraf Matki Boskiej Ostrobramskiej, znaleziony 
w grobie. To było chyba w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegło wieku.

W domu przestrzegano nas, aby nie mówić poza 
domem o Katyniu, czy innych tematach omawianych 
przez starszych.  Pamiętam tylko, że na lekcji historii, 

chyba w IV klasie w Małachowiance, poprosiłam panią 
prof. od historii, aby ujęła temat Katynia i powiedziała 
prawdę. Usłyszałam tylko, że może kiedyś będziemy 
mogli się o tym uczyć. Jej nie wolno było o tym mówić.

Przypominam sobie również sytuację, kiedy w prasie 
lokalnej w Płocku ukazał się nekrolog informujący 
o śmierci kapitanowej, żony kpt Piotra Pełki, która 
zmarła w USA. To był rok 1977 lub 1978. Wtedy niektóre 
osoby z grona nauczycielskiego w Małachowiance 
pytały czy to moja rodzina i kiedy odpowiedziałam, że 
tak, że to ciocia, żona kpt Piotra Pełki, widziałam na ich 
twarzach olbrzymi szacunek. 

JP: Czy w związku z tak niewygodną dla Polski 
Ludowej postacią, doświadczaliście Państwo 
nieprzyjemności ze strony bezpieki?

EP: Z opowiadań wiem, że dziadkowie i mój tata 
mieli problemy z bezpieką. Było to spowodowane 
właśnie całą historią rodziny i postaciami: kpt Piotr 
Pełka, Jóżef Zalewski, siostra dziadka Jadzia – zakonn-
ica, pełniła bardzo odpowiedzialną funkcję, była Matką 

Generalną Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. 
Są to  tzw. siostry Honoratki (zakon bezhabitowy), 
pracujące historycznie wśród ludzi pracy i bezrobotny-
ch i na koniec stryj Henryk, który zdołał dotrzeć z armią 
Andersa do Wielkiej Brytanii. To wszystko to było za 
dużo dla nowej władzy. Na początku lat pięćdziesi-
ątych bezpieka pokazała dziadkom zdjęcie grobu ich 
syna Henryka. Dziadkowie uwierzyli. Sądzili, że Henryk 
nie żyje, listy były wstrzymywane. To było straszne 
znęcanie się psychiczne. Dopiero jakiś czas po śmierci 
Stalina dziadkowie dostali pierwszy list od ich syna 
Henryka. I dowiedzieli się, że żyje, że się ożenił z 
Angielką i ma już rodzinę. Mój tata, był inwigilowany 
przez bezpiekę notorycznie. Obawiali się, że może 
uciec na zachód, a przecież wiadomo było, że był już 
ostatnim synem, jaki mógł prowadzić gospodarstwo i 
że na pewno nie zostawi dziadków. 

JP: Jakie pamiątki pozostały w Państwa posiad-
aniu po rodzinnym bohaterze?

EP: Pozostały nam zdjęcia, okazuje się, że mamy ich 
dość dużo, wspomnienia z rozmów ze starszymi 
z rodziny, i najważniejsze - ryngraf z grobu katyńskiego 
znaleziony przy ciele kpt Piotra Pełki, zrobiony naj-
prawdopodobniej przez niego w niewoli sowieckiej. 

JP: Jego odznaczenia to m. in. Virtuti Militari, 
cztery Krzyże Walecznych, Krzyż Zasługi. Jak Pani 
myśli, dlaczego pomimo tak dużej roli jaką odegrał 
pani stryj w historii Polski, pozostaje on prakty-
cznie nieznany na naszym terenie?

EP: Właściwie sama nie rozumiem jak to się stało, że 
niewiele osób o nim wie. Uważam, że najwyższa pora 
to zmienić. 

Myślę, że  jako rodzina chcemy pokazać naszą 
historię i robimy to przede wszystkim dla naszego 
najmłodszego pokolenia Pełków. Jeżeli my nie weź-
miemy za to odpowiedzialności to już nikt nie będzie w 
stanie tego zrobić. 

JP: Czy podejmowali Państwo inicjatywy upa-
miętnienia tej ważnej dla nas wszystkich postaci?

EP: Przedstawiliśmy w tym roku temat Panu Wójtowi 
Gminy Radzanowo, Sylwestrowi Ziemkiewiczowi,  
i muszę przyznać, że po raz pierwszy spotkaliśmy się 
z tak dużym zainteresowaniem i zrozumieniem. 
Jesteśmy za to wszyscy w rodzinie bardzo wdzięczni. 

JP: Czy osobiście czerpie Pani inspirację z postaci 
swojego stryja? Co ceni Pani w tej postaci najbardz-
iej?

EP: Często patrzę na zdjęcia dziadka stryjecznego, 
jakie mam na ścianie u siebie w domu. Gdy czasami 
mam trudną sytuację do rozwiązania, takie spojrzenie 
pomaga i za chwilę znów mogę wrócić do działania. 
Każda trudna sytuacja w jakiej jestem, to jest nic 
w porównaniu z tym, przez co on przechodził. 

JP: Czy jest coś, co chciałby Pani powiedzieć na 
koniec do naszych Czytelników?

EP: Ważne aby budować znaczenie lokalnej spo-
łeczności na wartościach wzajemnego zrozumienia 
i poszanowania, aby pokazywać to, co najlepsze na 
każdej z płaszczyzn społecznych w aspektach histo-
rycznych, ale też w aspektach współczesności. W ten 
sposób możemy budować nasze dziedzictwo dla 
kolejnych pokoleń.

JP: Bardzo dziękuję za rozmowę.
EP: Dziękuję.

Całość wywiadu dostępna pod adresem:
www.podzielsiehistoria.pl/wywiad_E_Pelka.htm

               www.fb.com/podzielsiehistoria
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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
Samorządowe Przedszkole w Radzanowie
ul. Marii Konopnickiej 3
tel.: (24) 265-43-44
www.spr.przedszkolowo.pl

RADA GMINY RADZANOWO

ZAWSZE AKTUALNE INFORMACJE NA STRONIE GMINY RADZANOWO 
WWW.RADZANOWO.PL

Światowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Jerozolima 2018
Duchowym ojcem Igrzysk Młodzieżowych jest 

Metod Klemenc, urodzony w 1934 roku w Słowenii 
instruktor sportowy, który po II wojnie światowej 
dziesiątkującej jego rodzinę, chciał stworzyć nowy, 
lepszy świat, oparty na przyjaźni i szerzeniu idei 
olimpizmu. Uważał, że sport jest najlepszym spo-
sobem, aby to osiągnąć. Chciał zintegrować młodzież 
z różnych krajów. W dniu 5 czerwca 1968 roku Metod 
Klemens  zorganizował I Międzynarodowe Igrzyska 
Dzieci w Celje (Słowenia). Obecnie to największa 
sportowa impreza dzieci i młodzieży na świecie.

W dniach 29 lipca – 3 sierpnia br. po raz dwudziesty 
czwarty reprezentacja młodych, płockich sportowców 
wzięła udział w Światowych Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej, tym razem rozgrywanych w Jerozolimie 
(Izrael). Wśród 1500 sportowców z 40 krajów leżących 
na 5 kontynentach, ludzi młodych, w wieku od 12 do 
15 lat, o medale walczyło 18 płocczan. Rywalizowali 
oni w trzech dyscyplinach: koszykówce chłopców, 
pływaniu i lekkiej atletyce. Grono tych młodych 
Herosów zasilił Mateusz Atlak, na co dzień uczeń 
Oddziałów Gimnazjalnych Szkoły Podstawowej 
w Radzanowie, który godnie reprezentował płockich 
lekkoatletów w skoku wzwyż. W klasy�kacji gene-
ralnej nasz krajan zajął ostatecznie wysokie, IV miejsce. 

Konkurs był rozgrywany w systemie dwudniowym. 
Pierwszego dnia odbyły się eliminacje do konkursu 
głównego, w których wystartowało 20 zawodników, 
podzielonych na dwie grupy. Aby przejść te eliminacje 
trzeba było pokonać minimalną wysokość 165 cm. 
Mateusz w pierwszej próbie bez problemu pokonał 
najpierw wysokość 160 cm, a następnie wymagane do 
awansu 165 cm. Wieczorem następnego dnia odbył się 
konkurs główny, do którego zakwali�kowało się 13 
zawodników. Poziom reprezentowany przez wszys-

tkich konkurentów był bardzo wysoki i wyrównany; aż 
9 zawodników legitymowało się rekordem życiowym 
między 175 a 185 cm. Rekord życiowy Mateusza Atlaka 
to 180 cm. Nasz reprezentant rozpoczął drugi dzień 
konkursu od 165 cm, zaliczając tę wysokość w pierw-
szej próbie. Pozytywną pierwszą próbę miał również 
na wysokości 170 cm. W drugiej próbie, po bardzo 
dobrym skoku technicznym, zaliczył 175 cm, co 
ostatecznie uplasowało Mateusza na bardzo wysokiej 
IV pozycji w całym konkursie. Trzeba tutaj zaznaczyć, 
że IV miejsce Mateusza było drugim wynikiem całej, 
18-osobowej reprezentacji płockich sportowców; 
lepszy wynik miała tylko koleżanka klubowa 
Mateusza, która zajęła II miejsce w pchnięciu kulą. 

Samo zakwali�kowanie się Mateusza do reprezenta-
cji Płocka nie było prostą sprawą. Musiał przebrnąć 
w kwietniu bardzo trudne płockie eliminacje lekkoa-
tletyczne, w których wystartowało 84 zawodników. 
Kwali�kację do igrzysk ostatecznie wywalczyło tylko 
2 zawodników i 2 zawodniczki.  

M ateusz  uczęszcza  na  co dz ień do Szkoły 
Po d s t a w o w e j  z  o d d z i a ł a m i  g i m n a z j a l ny m i 
w Radzanowie. Chodzi do klasy sportowej o pro�lu 
piłki ręcznej, gdzie trenuje pod okiem Mariusz Kusego, 
nauczyciela wychowania �zycznego. To właśnie 
M. Kusy był jego pierwszym trenerem i dostrzegł u 
niego talent do skoku wzwyż, proponując mu regula-
rny, indywidualny trening. Kolejnym etapem było 
przystąpienie do klubu MLKL Płock, w którym to 
Mateusz trenuje do dnia dzisiejszego pod okiem 
dwóch trenerów - Mariusza Kusego i Mirosława 
Nisztora. W maju 2017 roku nasz Bohater zdobył swój 
pierwszy medal w kolorze brązu w �nale woje-
wódzkim Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Siedlcach, reprezentując wówczas barwy Szkoły 

Podstawowej w Radzanowie. We wrześniu tego 
samego roku wywalczył III miejsce w Mistrzostwach 
Międzywojewódzkich U16 w Olecku, reprezentując 
barwy MLKL Płock. W maju 2018 roku Mateusz 
powtórzył sukces sprzed roku, ponownie meldując się 
na podium w �nale Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Płocku, tym razem ze srebrnym krążkiem. 

Po tak wspaniałych startach i emocjach dostarczo-
nych i trenerom, i publiczności, i rodzinie przed 
Mateuszem jeszcze dużo pracy, w tym bardzo ważne 
starty w Mistrzostwach Międzywojewódzkich 
i Mistrzostwa Polski U16. Gratulujemy Mateuszowi 
osiągniętych sukcesów i życzymy zdrowia, wytrwa-
łości i cierpliwości w odnoszeniu jeszcze większych 
sukcesów sportowych.

SP Radzanowo

http://ugradzanowo@plock.home.pl

