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Drodzy Mieszkańcy!
Niech w tych trudnych czasach nie opuszcza nas wiara, że będzie lepiej.
Niech wypełnia nas wzajemna życzliwość i empatia,
a zdrowie – tak cenne – będzie naszym udziałem.
Niech w te świąteczne dni lęk i obawy omijają nasze serca,
a radość i nadzieja zagoszczą w naszych domach.
Przewodnicząca Rady Gminy

wraz z Radnymi

Wójt Gminy Radzanowo

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Zakończyliśmy Powszechny Spis Rolny 2020
Na terenie naszej gminy, podobnie jak w całym
kraju, 1 września 2020 r. rozpoczął się Powszechny
Spis Rolny. Trwał do 30 listopada 2020r. Zbierane
dane odzwierciedlają stan na dzień 1 czerwca br.
Spis powszechny to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa, prowadzone co 10 lat i obowiązkowe dla wszystkich użytkowników gospodarstw
rolnych. Zgromadzone wyniki posłużą do kreowania
programów rozwojowych rolnictwa i obszarów
wiejskich oraz dostarczą szczegółowych informacji o
sytuacji społecznej, ekonomicznej i demogra cznej
rolników.
Dużym wyzwaniem dla organizatorów spisu było
dotarcie do każdego rolnika. W naszej gminie spisało
się 100 % rolników zarejestrowanych w systemie
informatycznym GUS. Rolnicy korzystali z wszystkich
dostępnych metod realizacji badania tj. samospisu,
usług biura spisowego, wywiadu telefonicznego
i bezpośredniego.
Zakończenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020
na terenie Gminy Radzanowo ze 100-procentową

frekwencją to powód do podziękowania wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób wsparli realizację tego
obowiązku. Dziękuję wszystkim rolnikom z terenu
gminy, rachmistrzom spisowym oraz gminnemu

zespołowi spisowemu. Wspólnie pokazaliśmy, że dla
nas wszystkich„Liczy się rolnictwo”!
Sylwester Ziemkiewicz
Gminny Komisarz Spisowy

STRONA 2

„Pod biało - czerwoną”
Drodzy Mieszkańcy, na łamach naszej samorządowej gazety zwracamy się do Państwa z prośbą
o aktywne głosowanie w akcji „Pod biało-czerwoną”.
Gmina Radzanowo bierze bowiem udział w projekcie

upamiętniającym 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej,
w ramach którego mamy szansę otrzymać środki
nansowe na zakup masztu i biało-czerwonej agi.
Tym samym uczestniczymy w projekcie Kancelarii
Premiera, którego celem jest
integracja społeczności lokalnych wokół wzmacniania idei
nowoczesnego patriotyzmu.
Lokalnym liderem inicjatywy w
naszej gminie jest wójt Sylwester
Ziemkiewicz. Zadaniem głosujących mieszkańców jest internetowe poparcie wyrażone pod
l i n k i e m
h t t p s ://bialoczerwona.www.gov.pl/.

Procedura głosowania trwa kilka sekund i wymaga
wyłącznie wskazania adresu mailowego osoby
głosującej.
Na moment przygotowania składu gazety Gmina
Radzanowo jest liderem pośród samorządów
powiatu płockiego uczestniczących w projekcie.
Głosowanie zostało jednak przedłużone przez
organizatorów do północy dnia 31.12.2020 r. Byśmy
wspólnie utrzymali pozycję zwycięzcy, zachęcamy
do codziennego oddawania głosów. Masz i aga
symbolizujące Cud nad Wisłą 1920 r. na pewno znajdą
godne miejsce na terenie naszej małej Ojczyzny,
w którym będziemy celebrować ważne wydarzenia
z dziejów Polski i wspominać bohaterstwo przodków.

nicznie dzwoniąc na infolinie pod numer +48 510 016
047 czynny codziennie od 9:00 do 17:00. Pod tym
numerem dyżurni ankieterzy odpowiedzą na
wszystkie Państwa pytania i wątpliwości.
W wypadku niedostarczenie ankiety ankieta
będzie przeprowadzona metodą wywiadu bezpośredniego podczas wizyty domowej i oględzin przez
wykwali kowanych ankieterów. Osoby przeprowadzające ankiety zaopatrzone będą w identy katory oraz upoważnienia podpisane przez Władze
Gminy. Ich autentyczność będzie można potwierdzić
w Urzędzie Gminy w Radzanowie pod numerem
telefonu 24 369 50 13 lub w realizującej projekt
Mazowieckiej Agencji Energetycznej pod numerem
telefonu +48 510 016 047. W celu zachowania
środków ostrożności w związku z sytuacją epidemiologiczna w kraju, ankieterzy będą przestrzegać
wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa takich
jak zakrywanie ust i nosa, zachowanie dystansu.
O realizowanym zadaniu będzie poinformowana
policja, która na bieżąco otrzyma dane identy kacyjne ankieterów. O dokładnym terminie wizyt
ankieterów będziemy informować po otrzymaniu
ankiet. Inwentaryzacja potrwa do końca kwietnia.

Wszystkim mieszkańcom Gminy serdecznie
dziękujemy za udział w inwentaryzacji.

Inwentaryzacja źódeł ciepła
Gmina Radzanowo pozyskała środki nansowe
z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza MAZOWSZE 2020 (MIWOP) na inwentaryzację źródeł ogrzewania. Na zlecenie gminy spis
prowadzi Mazowiecka Agencja Energetyczna.
Zebrane dane pozwolą zaplanować działania na
rzecz ochrony i jakości powietrza. Wykonanie pełnej
i rzetelnej inwentaryzacji ogrzewania budynków
pozwoli nam ocenić skalę potrzeb w zakresie docieplenia budynków czy wymiany pieców na nowe oraz
wypełnić nałożone obowiązki.
Mieszkańcy Gminy otrzymują przesyłki pocztowe,
w której zawarta jest ankieta do wypełnienia, pismo
przewodnie a także ulotka promująca działania.
Po wypełnieniu prosimy o dostarczenie wypełnionej ankiety do Urzędu Gminy bądź o przesłanie
pocztą na adres: Urzędu Gminy Radzanowo z dopiskiem „Inwentaryzacja źródeł ciepła” (termin 14 dni)
lub wysłanie mailem na adres miwop@mae.com.pl
Wypełnienie ankiety jest również możliwe w formie
zdalnej poprzez stronę www.mae.com.pl/miwop
(z uwagi na panującą pandemię zachęcamy Państwa
do wypełniania ankiety on-line)
Ankieta może być również wypełniona telefo-

Kilka słów od Przewodniczącej Rady Gminy
Drodzy Czytelnicy!
Pragnę podzielić się z Państwem re eksją na temat
funkcjonowania Rady Gminy. W obecnym czasie
odbywają się sesje zgodnie z przyjętym przez nas
planem. Pracujemy kierując się rozwagą, i racjonalnie
dokonujemy wyborów, wcześniej analizując
wszystkie informacje niezbędne do podjęcia
właściwej decyzji o alokacji zasobów Gminy.
30 grudnia br. planujemy sesję, na której przyjmiemy
budżet na 2021 r. W projekcie jest planowany m.in.
fundusz sołecki – 589 295,08 zł, który pozwoli na
realizacje prac w każdej naszej miejscowości. Kolejne
zaplanowane inwestycje pozwolą na kontynuację
rozpoczętych przedsięwzięć i wprowadzenie
nowych, jakże potrzebnych. Niełatwe to zadanie,
a z roku na rok staje się trudniejsze z uwagi na ogrom
zleceń nakładanych przez państwo na samorząd
lokalny, bez wsparcia nansowego z budżetu
centralnego. Przytoczę chociażby gospodarkę
odpadami, do której gmina musi dołożyć rocznie
ponad 600 000 zł, bo wpływy od mieszkańców nie są
wystarczające na pokrycie kosztów odbioru
zrzucanego przez nas tonażu odpadów. Kolejny to
transport, do którego corocznie dokładamy ponad
800 000 zł i wiele innych. Trudno w tym miejscu
wszystko wymienić. Zadania realizowane przez nas
są bardzo potrzebne, a ich poziom realizacji wpływa

na jakość naszego życia. Najważniejsze, by nie
pozwolić na regres.
Moglibyśmy zwiększyć możliwości nansowania
inwestycji w naszej gminie, jeśli każdy z nas uczciwie
i rzetelnie podejdzie do tego tematu. Traktujmy naszą
gminę jako dobro wspólne, do którego każdy z nas
może dołożyć swoją cegiełkę, aby budować lepszą
jakość życia.
Pozwólcie Państwo, że przypomnę apel o składanie
PIT-ów zgodnie z miejscem zamieszkania. Nie muszę
chyba szczególnie nikogo przekonywać do
słuszności takiego działania. Obecnie do gmin wraca
ponad 37% podatku płaconego przez mieszkańców.
Pieniądze te przeznaczane są między innymi na
nansowanie szkół i przedszkoli (także prywatnych)
oraz na inwestycje w kanalizację, wodociągi, drogi i
chodniki. Jakość i liczba nowych inwestycji jest
uzależniona przede wszystkim od udziału w podatku
dochodowym, który stanowi nasze główne źródło
dochodów. Apeluję o płacenie podatków w naszej
gminie. Im więcej osób będzie płaciło podatki
w miejscu zamieszkania, tym lepszy standard życia
dla naszych mieszkańców, a także zadowolenie
ze spełnionego obowiązku mieszkańca gminy.
Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia składam Państwu płynące prosto z serca
życzenia radosnych świąt. By Chrystus, który narodzi

się w Betlejem, przyniósł nam łaskę miłości i bliskości
Boga, a nadchodzący Nowy Rok był szczęśliwy dla
każdego z nas.
Jolanta Sochacka
Przewodnicząca
Rady Gminy Radzanowo

STRONA 3

Samorząd w dobie pandemii
Drodzy Mieszkańcy Gminy Radzanowo,
przyszło nam żyć w bardzo trudnych i nieprzewidywalnych czasach. Panująca na świecie pandemia
odciska swoje piętno na naszym codziennym
funkcjonowaniu. Ma ona wpływ zarówno na nasze
życie prywatne, zawodowe, jak również na działalność społeczną i publiczną. Na co dzień skupiamy się
na trosce o zdrowie naszych najbliższych, ale towarzyszy nam ogromna obawa o byt nansowy
w nadchodzącej przyszłości.
W związku z obecną sytuacją rzadziej możemy się
spotykać, dlatego postanowiłem przedstawić kilka
ważnych dla naszej lokalnej społeczności spraw
samorządowych.
Funkcjonowanie naszego samorządu w związku z Covid-19.
Wprowadzone na terenie kraju obostrzenia mają
wpływ na działalność Urzędu Gminy i jednostek
organizacyjnych. Urząd jest cały czas dostępny dla
Mieszkańców, jednak ze względu na bezpieczeństwo
zdrowotne rozszerzyliśmy możliwości załatwiania
spraw za pośrednictwem kontaktów mailowych,
telefonicznych i platformy ePuap. Narzędziem
wspomagającym wymianę informacji o bieżącej
działalności Urzędu i najistotniejszych wydarzeniach
jest gminna strona internetowa www.radzanowo.pl
Duże wyzwanie w związku z pandemią spadło na
nasze szkoły i przedszkole. Mam na myśli konieczność
organizacji nauki zdalnej oraz szybkiego dostosowywania się do zmieniającej sytuacji. Epidemia wpłynęła na funkcjonowanie naszych instytucji kultury
i organizacji pozarządowych. W mojej ocenie efektywnie wykorzystaliśmy czas pomiędzy pierwszą
falą epidemii a tym, co dzieje się obecnie.
Pozyskaliśmy niezbędny sprzęt i wdrożyliśmy nowe
roz wiązania komunik acji do nauk i zdalnej.
Wprowadziliśmy nowe zasady dotyczące bezpieczeństwa w Urzędzie i jednostkach, a przy tym wszystkim jesteśmy w stanie płynnie realizować nasze
zadania statutowe.
W tym trudnym czasie pamiętamy również
o osobach potrzebujących szczególnego wsparcia.
Mam tu na myśli osoby starsze, samotne, które należy
objąć opieką w codziennym funkcjonowaniu. Do
dyspozycji Mieszkańców pozostaje Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, z którym można się kontaktować
pod nr tel. : 24 369 50 23/24/25
Budżet na 2021 rok. Październik, listopad, grudzień to tradycyjnie czas na opracowywanie projektu
budżetu Gminy na rok przyszły. Pracując nad tym

dokumentem, mając na uwadze niepewność w tym,
co może się wydarzyć w najbliższych miesiącach,
kierowaliśmy się zasadą dużej ostrożności. Przede
wszystkim chcemy zapewnić Mieszkańcom naszej
Gminy odpowiedni poziom realizacji usług. Sporo
uwagi poświęciliśmy, by przygotować Gminę do
dalszych inwestycji w infrastrukturę drogową,
wodno-kanalizacyjną i sferę ochrony środowiska.
Kluczowe znaczenie w 2021 roku będzie miało
opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na najbliższe
lata, gdyż dokument ten warunkuje pozyskanie
zewnętrznych środków nansowych na zaplanowane inwestycje. Duże słowa uznania i podziękowania
za prace nad projektem budżetu kieruję do wszystkich pracowników UG i jednostek, Radnych Gminy,
a przede wszystkim do p. Marioli Lorenc, Skarbnik
Gminy za ogrom pracy.
W tym wyjątkowym czasie planowanie i właściwe
zarządzanie nansami jest szczególnie utrudnione.
Przyszłoroczny projekt budżetu zakłada wydatki
zaplanowane na łączną kwotę ponad 40,1 mln zł. W
katalogu przewidzianych działań i usług w 2021r.
Gmina Radzanowo:
- dołoży około 600 tys. zł. do odbioru odpadów
komunalnych od Mieszkańców (cały system to koszty
na poziomie 2,8 mln. zł);
- dopłaci około 900 tys. zł do funkcjonowania połączeń autobusowych;
- s nansuje kwotą blisko 400 tys. zł utrzymanie
oświetlenia dróg i miejsc publicznych;
- dołoży około 400 tys. zł do systemu bieżącego
funkcjonowania wodociągów i kanalizacji;
- dołoży blisko 5,5 mln do funkcjonowania oświaty na
terenie Gminy (cały budżet oświaty 11,5 mln zł);
- wykona zadania funduszu sołeckiego na kwotę
blisko 600 tys. zł;
- rezygnuje z podatku podłogowego/od budynków
mieszkalnych/ na kwotę około 250 tys zł (duża część
gmin nalicza ten podatek, np. Staroźreby, Drobin,
Słupno, Bodzanów)
- wesprze kwotą około 100 tys. zł działalność
Ochotniczych Straży Pożarnych
- wesprze kwotą około 70 tys. zł działalność klubów
sportowych;
- dopłaci do utrzymania przychodni rehabilitacyjnej
blisko 20 tys. zł;
- s nansuje pomoc społeczną dla Mieszkańców wraz
z programami wspierającymi rodziny za ponad 14
mln zł;
- zajmie się przygotowaniem inwestycji dotyczących

Narodowe Święto Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości to doroczne
celebrowanie odzyskania przez Polskę suwerenności
w 1918 roku. Po 123 latach rozbiorów dokonanych
przez carską Rosję, Królestwo Prus i Imperium
Habsburskie, nasza Ojczyzna wróciła na mapy świata.
Początkowo obchody tej rocznicy miały charakter
wyłącznie wojskowy. Dopiero ustawa z dnia 23
kwietnia 1937 r. wprowadziła uroczyste Święto
Niepodległości, które następnie zniesiono w 1945 r.,
by przywrócił je ponownie ustawą z dnia 15 lutego
1989 r.
Lokalne obchody Narodowego Święta
Niepodległości na terenie Gminy Radzanowo miały
w tym roku dużo skromniejszy przebieg aniżeli miało
t o m i e j s c e w l a t a c h u b i e g ł yc h . Pa n d e m i a
koronawirusa i wynikające z niej zasady reżimu
sanitarnego znacząco ogranicz yły program
w yd a r ze ń , a p r ze d e ws z ys t k i m l i c ze b n o ś ć
uczestników. Tradycyjną mszę w intencji Ojczyzny,

z u d z i a ł e m wó j t a Sy l we s t ra Z i e m k i e w i c z a
i przewodniczącej rady Gminy Jolanty Sochackiej,
odprawił w radzanowskim kościele para alnym
proboszcz ks. Andrzej Kopczyński. Następnie
delegacja udała się pod obelisk upamiętniający
bohaterów lokalnych, by złożyć wiązankę białoczerwonych róż, zapalić znicze i wspólnie odmówić
„ W i e c z n y o d p o c z y n e k ”. K o n c e r t P i e ś n i
Patriotycznych organizowany przez Centrum Kultury
i Sportu w Radzanowie nie mógł się odbyć, gdyż
wszystkie wydarzenia kulturalne z udziałem
publiczności zostały odwołane. Namiastk ą
wspólnego śpiewania pieśni była internetowa
prezentacja trzech utworów patriotycznych, którą
przygotował Chór Złota Jesień CKiS w Radzanowie.
(https://www.youtube.com/watch?v=SyWAslWFCbM)

budowy kolejnych dróg i odcinków kanalizacji
sanitarnej;
- zmodernizuje system ogrzewania (wymiana
miałowego na ekologiczne) w budynku szkoły
i przedszkola w Radzanowie za kwotę 500 tys. zł .
Są to tylko niektóre przykłady nansowanych przez
Gminę zadań.
Obecne działania. Pomimo dużych utrudnień
i strat w budżecie spowodowanych epidemią Covid 19 udało się nam zrealizować wszystkie planowane
na 2020 rok przedsięwzięcia. Mam tu na myśli m.in.
inwestycje w stacje uzdatniania wody, budowę drogi
Brochocin-Brochocinek, remonty dróg z wykorzystaniem kruszywa i destruktu, remonty świetlic,
nowe lampy solarne, budowę chodnika przy ulicy
Płockiej w Radzanowie, budowę parkingu w centrum
Rogozina i ulicy Strażackiej, modernizację placu
zabaw w Radzanowie, czy rozbudowę kanalizacji
w Rogozinie. Ważnym zadaniem jest również ekologia, w tym przystąpienie przez Naszą Gminę do
sporządzenia inwentaryzacji źródeł ciepła, kontynuacja odbioru wyrobów azbestowych i folii rolniczych.
Poruszyłem tylko kilka sfer z działalności naszego
Samorządu. Zachęcam do śledzenia strony www i fb
Gminy Radzanowo. Zapraszam do kontaktu i zadawania pytań w sprawach istotnych dla Mieszkańców
p o p r z e z l i n k : w w w. r a d z a n o w o . p l / s t r e f a mieszkanca/zapytaj-wojta
Pozostaję do Państwa dyspozycji.
W tym trudnym czasie dbajmy o zdrowie swoje
i najbliższych. Wierzę, że pokonamy epidemię i już
niedługo wrócimy do normalnego funkcjonowania.
Sylwester Ziemkiewicz
Wójt Gminy Radzanowo

STRONA 4
Podatki gminne
Szanowni Mieszkańcy Gminy Radzanowo!
Korzystając z okazji zabrania głosu na łamach naszej
gazety, pragnę Państwu przekazać kilka informacji
o podatk ach prz yjętych przez R adę Gminy
Radzanowo na rok 2021.
Otóż podstawą gospodarki nansowej gminy jest
budżet - roczny plan dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów. Jednym z elementów
budżetu są dochody z podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych. Stawki podatkowe stosowane do ustalenie tych podatków są
określane są centralnie. Kwota szacowana przez

Ministerstwo Finansów uzależniona jest od sytuacji
nansowej budżetu państwa, koniunktury gospodarczej oraz dochodów uzyskiwanych przez mieszkańców gminy z tytułu zatrudnienia.
Rada Gminy Radzanowo nie uchwala maksymalnych stawek podatkowych, co w konsekwencji
uszczupla dochody własne. W okresie trzech ostatnich lat gmina utraciła z tego tytułu dochody
w wysokości 2 394 154 zł. Suwerenna polityka Rady
Gminy w zakresie polityki podatkowej sprawiła, że
utracone dochody w żaden inny sposób nie zostały
gminie zrekompensowane, a nawet mogą się
przełożyć ujemnie na wysokość subwencji wyrównawczej dla gminy.
Sądzę, że pozbawianie się tych dochodów negatywnie wpłynie na możliwości nansowania
w przyszły rozwój infrastruktury gminy. Nie mniej,
zdając sobie sprawę z trudności z jakim przyszło się
nam mierzyć w dobie pandemii, a z drugiej strony
troszcząc się o wpływy do budżetu gminy, Rada
uznała, że stawki w uchwałach na 2021 rok zostaną
podniesione jedynie o in ację, za wyjątkiem stawki
podatku od środków transportowych. Zajęcie
takiego stanowiska pozwoli Radzie na zbilansowanie
projektu przyszłorocznego budżetu gminy w taki
sposób, aby zapewnić mieszkańcom ciągłość

świadczenia podstawowych usług, zwłaszcza
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki
odpadami, utrzymania dróg, a także na zgromadzenie środków nansowych pod przyszłe inwestycje, co jest istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego.
Podczas sesji w dn. 26.10.2020 r. Rada Gminy
Radzanowo podjęła m. in. uchwały w sprawie:
a.obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok
2021;
b.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
c.określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2021.
Z treścią powyższych uchwał mogą się Państwo
zapoznać na stronie http://radzanowo.bipgmina.pl/
w zakładce Prawo miejscowe.
Na zakończenie pragnę Państwu przekazać życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Bożego
Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych oraz
szczęśliwego Nowego Roku 2021.
Krzysztof Sobczak

WOŚP 2021
Od blisko trzech dekad w drugą niedzielę stycznia a bardziej o to, by dowieść, że nawet wirus Sars-Cov-2
gra największa na świecie Orkiestra ludzkich serc. nie może zniszczyć w nas człowieczeństwa.
Za sprawą Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Jak będzie wyglądał kalendarz naszych działań
Pomocy na ulicach małych i dużych miejscowości w terenie? Jakie atrakcje przyniesie dzień samego
Polsce i za granicą króluje serdeczność, radość Finału? Na te pytania nie mamy w tej chwili
z p o m a g a n i a i o t w a r t o ś ć n a n a j b a r d z i e j jednoznacznych odpowiedzi. Pewne jest to, że już od
potrzebujących. 29. Finał WOŚP zapowiedziany na 10 15 grudnia br. będziemy organizować na terenie
stycznia 2021 roku nazwany został „FINAŁEM naszej Gminy różnotematyczne inicjaty w y,
Z GŁOWĄ”. Już po raz drugi w historii zbiórek celem dopuszczone obowiązującymi obostrzeniami
będzie LARYNGOLOGIA, OTOLAT YNGOLOGIA a n t y c o v i d o w y m i , p r z e z k t ó r e w s p ó l n i e
z wolontariuszami prowadzić będziemy zbiórkę
I DIAGNOSTYKA GŁOWY.
Gminny Sztab WOŚP założony tradycyjnie przy pieniędzy na rzecz Fundacji WOŚP. Pewne jest
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie rozpoczął również, że w siedzibie Sztabu, czyli w Centrum
swoją działalność w połowie listopada. Jak zawsze Kultury i Sportu w Radzanowie przy ulicy Szkolnej 3
w s p i e r a j ą n a s : S a m o r z ą d o w e Pr z e d s z k o l e właśnie od 15 grudnia do dnia 29. Finału włącznie
w Radzanowie, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika wystawiona będzie tzw. Sztabowa Skarbona
w Radzanowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny Stacjonarna, do której będzie można wrzucać datki
w Rogozinie oraz niemal wszystkie organizacje np. przy okazji wizyty w bibliotece, czy w Gminnym
p oz a r z ą d owe d z i a ł a j ą ce n a te re n i e G m i ny Centrum Informacji. Podobne Skarbony rozstawimy
Radzanowo. Przed nami wielkie wyzwanie. Pandemia w najbardziej uczęszczanych miejscach, by
koronawirusa, wynikające z niej zasady dystansu Mieszkańcy naszej Gminy mieli do nich łatwy
społecznego i reżimu sanitarnego znacząco i bezpieczny dostęp. Jednym z takich miejsc jest Filia
k o m p l i k u j ą n a m w y p r a c o w a n e p r z e z l a t a Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogozinie, w Domu
rozwiązania organizacyjne. Sytuacja zmusza nas do Ludowym przy ulicy Strażackiej 3. O pozostałych
rezygnacji z organizacji nałowego koncertu na hali informować będziemy na bieżąco.
sportowej. Nie mamy jednak zamiaru chować Priorytetem tegorocznych działań naszego Sztabu
G ŁO W Y w p i a s e k ! D z i a ł a z n a m i gro n o 5 5 jest zdrowie i bezpieczeństwo wolontariuszy oraz ich
wolontariuszy, którzy zarejestrowali się w rekordowo o p i e k u n ó w. M a s e c z k i , r ę k a w i c z k i i p ł y n
krótkim czasie, z wykorzystaniem zdalnych narzędzi. dezynfekujący to wyposażenie, które kwestującym
Mają od 3 do prz ysłowiowych 103 lat oraz zapewni Fundacja WOŚP. Ostrożność, zdrowy
nieprzebrane pokłady kreatywności i chęci do rozsądek i wyobraźnia to zasady, którymi musi
działania. Mocno wspierają ich rodzice, którzy na co kierować się każdy z nas. Przewidujemy, że 10
dzień uczą, czym jest dobroć, wrażliwość i troska stycznia 2021 r. może zdarzyć się taka sytuacja,
o potrzebujących. Członków naszego Sztabu iż obecność wolontariuszy z puszkami na ulicach
i K o m i s j i Fi n a n s o we j w y ró ż n i a z e s p o ł o w a naszych miejscowości nie będzie możliwa. Ta
współpraca, odpowiedzialność za powierzone odmienna i stale zmieniająca się rzeczywistość wokół
zadania oraz pomysłowość w realizacji różnorodnych wymaga więc, by nasze działania przenieść do
inicjatyw. Jeśli to wszystko okrasimy patronatem przestrzeni internetowej. Zamierzamy podczas 29.
w ó j t a S y l w e s t r a Z i e m k i e w i c z a , p o m o c ą Finału WOŚP spotk ać się z Państ wem za
stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, klubów pośrednictwem transmisji on-line prowadzonej
sportowych oraz sponsorów i darczyńców to bezpośrednio z siedziby naszego Sztabu. Wirtualne
otrzymujemy najlepszy przepis sukces. I nie chodzi tu spotkania z zaproszonymi gośćmi, rozmowy z
bynajmniej o bicie kolejnych rekordów nansowych, wolontariuszami działającymi w terenie, czy sprzedaż

fantów to t ylko pr z yk łady w ydar zeń które
rozważamy.
Kolejnym pewnikiem jest Sztabowa E-Skarbonka. To
nowe narzędzie Fundacji WOŚP, które wykorzystamy
m.in. podczas Finału do bezgotówkowego
rozliczania sprzedaży fantów. Katalog przedmiotów,
usług i voucherów przeznaczonych do sprzedaży
oraz zasady jej prowadzenia zaprezentujemy
szczegółowo na facebookow ym funpage'u
sztabowym CKiS w Radzanowie Sztab WOŚP 2021
(https://www.facebook.com/CKiS-w-RadzanowieSztab-WOŚP-2021-110466414213928). To właśnie na
tej stronie znajdą Państwo na bieżąco wszystkie
szczegóły działań Sztabu #4840 Centrum Kultury
i Sportu w Radzanowie.
Nasza załoga przystępuje do zbiórki fantów na
licytacje Allegro i do sprzedaży w dniu Finału.
Szukamy również darczyńców i sponsorów na
gadżety z SiemaShopu WOŚP. Jeśli chcą Państwo
wesprzeć nasz Sztab organizacyjnie lub nansowo
prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 661 381 943) lub
mailowy (cks@radzanowo.pl).
Z orkiestrowym pozdrowieniem SieMa
Magdalena Kosielińska,
szef Sztabu #4840

STRONA 5

Infrastruktura wodna
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej
oraz właściwe zabezpieczenie zapotrzebowania
gospodarstw domowych na dostawy wody pitnej
należą do priorytetowych zadań każdego samorządu. Budowa nowych osiedli, a także pogłębiające
się zjawisko suszy w okresie wiosenno – letnim to
czynniki, które w dominujący sposób wpływają na
konieczność inwestowania w infrastrukturę wodną
Gminy Radzanowo.
W bieżącym roku przeprowadzono prace remontowo-budowlane na stacji uzdatniania wody
w Cółkówku. Objęły one wymianę pokrycia dachowego, orynnowania, obróbek blacharskich oraz
termomodernizację elewacji i ułożenie opaski wokół
budynku. Łączny koszt zadania to ponad 80 tys. zł.
Podobnie jak w Ciółkówku, prace w zakresie remontu
dachu oraz odświeżenia elewacji zostały wykonane
na stacji uzdatniania wody w miejscowości
Radzanowo – Dębniki. Koszt tego przedsięwzięcia
sięgnął blisko 50 tys. zł.
Również sama technologia uzdatniania wody na
stacji w Dębnikach wymagała gruntownej modernizacji, w tym wymiany zużytych części, jak rurociągi
technologiczne wraz z armaturą oraz złóż ltracyj-

nych. Był to kolejny etap zadania, które rozpoczęto
w 2019 roku modernizacją studni głębinowej,
poprawiając znacząco wydajność tego ujęcia.
Zrealizowane prace pochłonęły w sumie ponad 275
tys. zł.
Elementy systemu gospodarki wodnej podlegają
systematycznym przeglądom. Tegoroczna kontrola
techniczna przeprowadzona na blisko 500 sztukach
hydrantów przeciwpożarowych gminnej sieci
wodociągowej wykazała konieczność wymiany 90
z nich. W najbliższym czasie dalszemu sprawdzeniu
podlegać będzie kolejnych 600 sztuk urządzeń. Na

ten cel w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 50
tys. zł.
Gmina Radzanowo zwodociagowana jest w blisko
100 procentach. Tereny podmiejskie oraz osiedla
domów jednorodzinnych w największych miejscowościach gminnych to najchętniej zasiedlane
przez nowych mieszkańców obszary. Chcąc utrzymać atrakcyjność inwestycyjną, projektowanie
i rozbudowa sieci wodociągowej jest tu prowadzona
w trybie ciągłym. Tylko w tym roku nowe odcinki
wodociągów i przyłączy powstały w Rogozinie,
Kostrogaju i Radzanowie.

Pięć gminnych projektów z dotacjami programu „MIAS 2020”
Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał 264
gminom do nansowanie zadań w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2020”. Gmina Radzanowo pozyskała
dotacje na zadania w miejscowościach: Wodzymin,
Stróżewko, Kosino, Brochocin i Trębin.
„MIAS MAZOWSZE 2020” jest inicjaty wą
dedykowaną potrzebom inwestycyjnym i/lub
bieżąc ym sołectw. Zgodnie z regulaminem
programu gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu
Mazowsza mogą aplikować o wsparcie
nieprzekraczające kwoty 10 tys. zł dla jednego
projektu. Finasowaniu podlegać może maksymalnie

pięć wniosków danej gminy, po jednym na sołectwo.
W ramach „MIAS 2020” na terenie gminy Radzanowo
wykonane zostały następujące zdania:
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej
w Wodzyminie (dotacja 10 000 zł)
- doposażenie placu zabaw w sołectwie Stróżewko
(6 274,94 zł)
- zakup stolarki drzwiowej i wyposażenie świetlicy
wiejskiej w Kosinie (6 000 zł)
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej
w Brochocinie (10 000 zł)
- montaż lamp oświetleniowych w miejscowości
Trębin (7 500 zł)

Program "MIAS MAZOWSZE 2020" jest kontynuacją
poprzednich edycji z lat 2018-2019. Zgodnie
z wdrażaną strategią Gmina Radzanowo korzysta
aktywnie z tego programu, uzupełniając katalog
przedsięwzięć nansowanych m. in. z Funduszu
Sołeckiego. W 2018 roku zamontowano bramę
garażową w budynku OSP Radzanowo oraz
zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich
w sołectwach Ślepkowo Szlacheckie i Nowe
Boryszewo; w 2019 roku doposażono plac zabaw
w Rogozinie oraz przeprowadzono remont świetlicy
wiejskiej w Białkowie.

STRONA 6

Fundusz sołecki
To już 6 lat jak gmina realizuje zadania w ramach
wydzielonej części budżetu zwanej funduszem
sołeckim. We wrześniu zakończył się kolejny nabór
wniosków zaplanowanych do realizacji w roku 2021.
Wszystkie 30 sołectw naszej gminy zgłosiło swoje
zadania do realizacji. Łączna wartość
przyszłorocznego funduszu wynosi 589.295,08 zł.
Kwoty dla poszczególnych sołectw wylicza się na
bazie specjalnego algorytmu państwowego,

w którym główne składowe to liczba mieszkańców
sołectwa i dochody bieżące gminy. Różnice
w gęstości zaludnienia przekładają się więc na
dostępne kwoty do wydatkowania. Największe
miejscowości tj. Radzanowo i Rogozino mogą wydać
w przyszłym roku po ok. 44 tys. zł, z kolei najmniejszy
Trębin ma do swojej dyspozycji niewiele ponad
12 tys. zł. O konkretnych zadania realizowanych
z funduszu sołeck iego dec ydują w drodze

Współpraca z powiatem płockim
Jesienią zgodnie z zapowiedziami władz powiatu
płockiego na terenie gminy Radzanowo zrealizowano dwie kluczowe inwestycje. Pierwsza z nich to
budowa chodnika w Radzanowie wzdłuż ulicy
Płockiej. To przedsięwzięcie służące bezpieczeństwu
użytkowników, zwłaszcza dzieci podążających do
szkoły lub do przystanku. Droga powiatowa nr 2935
W, wzdłuż której wybudowano chodnik, jest niezwykle ruchliwa i stanowi najszybsze połączenie
z miastem Płockiem trzech gmin: Radzanowa,
Bodzanowa i Bulkowa. Materiał na chodnik dostarczył powiat, a wykonanie zleciła gmina. Roboty objęły:
przygotowanie, pro lowanie i zagęszczanie podłoża,
ułożenie kostki, montaż krawężników i obrzeży,
a także wykonanie zjazdów i skrzyżowań. Powstały
także niezbędne przejścia dla pieszych, a dla zwięk-

szenia widoczności na skrzyżowaniu usunięto dwa
drzewa.
Drugą z kluczowych inwestycji jest modernizacja
drogi powiatowej nr 2929 W relacji Radzanowo –
Woźniki, z niebezpiecznym rozwidleniem gminnych
i powiatowych szlaków komunikacyjnych. Zakres
wykonanego remontu objął podbudowę, wylanie
asfaltu na odcinku ponad 1 km oraz odtworzenie
poboczy i zjazdów. Trasa ta była bardzo wysłużona,
zagrażając bezpieczeństwu użytkowników.
W najbliższym czasie Powiat przystąpi do realizacji
kolejnych przedsięwzięć niezwykle oczekiwanych
przez mieszkańców gminy Radzanowo. Po procedurze przetargowej jest już modernizacja drogi
w Stróżewku, na wysokości Przedszkola „Małolatek”
oraz ulica Mazowiecka w Rogozinie.

głosowania mieszkańcy poszczególnych wsi obecni
na zebraniach sołeckich. Zgodnie z protokołami
z tych zebrań w 2021 roku zaplanowane prace
obejmą utwardzenie dróg gminnych kruszywami
drogowymi, remonty świetlic wiejskich, montaż
lamp oświetleniowych oraz doposażenie placów
zabaw.
Fundusz Sołecki w Gminie Radzanowo to doskonale
w ykor z yst y wane nar zędzie samor ządności,
pozwalające Mieszkańcom co roku decydować
o kierunkach wydatkowania części środków
budżetowych. Prawidłowe wykonanie przedsięwzięć
umożliwia wójtowi wnioskowanie do Wojewody
o z wrot z budżetu państwa części środków
wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego.
Najwyższy zwrot dostają gminy o najniższych
dochodach, a najmniejszy gminy najbogatsze.
W ustawie o funduszu sołeckim określono także
maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na
ten cel, w z wiązku z cz ym M inister Spraw
Wewnętrznych i Administracji stosuje wobec
samorządów tzw. „mechanizm korygujący” kwotę
przekazywanego zwrotu. W przypadku Gminy
Radzanowo na przestrzeni lat 2014-2020
obserwujemy, iż otrzymywany zwrot z budżetu
państwa jest z roku na rok coraz mniejszy. Stosowany
mechanizm korygujący spowodował, że udział
zwrotu do ponoszonych wydatków zmniejszył się
z 40% w 2014 r. do 25,35% w 2020 r. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami z każdym rokiem
budżet państwa rekompensuje nam procentowo jak
i wartościowo coraz mniej.

STRONA 7

Techniczne wyzwania edukacji w czasach pandemii
Ograniczenie działalności szkół było jednym
z pierwszych obostrzeń wprowadzonych przez rząd
w marcu br. w ramach polityki zapobiegania
szerzeniu się wirusa Covid-19. Wydłużający się czas
zamknięcia placówek oświatowych wymusił na
samorządach, kadrze pedagogicznej i uczniach
żywiołowe wdrażanie i uczenie się rozwiązań
usprawniających przekazywanie treści edukacyjnych
i wery kujących wiedzę. Nauczanie opierało się na
przekazywaniu zadań przez dziennik elektroniczny,
pocztę e-mail oraz różnorodne komunikatory
dostępne w sieci bezpłatnie. Szybko okazało się, że
nie wszystkie szkoły, nie wszyscy nauczyciele i nie
wszyscy rodzice są dostatecznie doposażeni w sprzęt
komputerow y, cz y dobrej jakości I nter net.
W odpowiedzi na zgłaszane problemy Ministerstwo
Cyfryzacji uruchomiło w kwietniu pierwszą edycję
programu „Zdalna Szkoła” nansowanego ze
środków Unii Europejskiej. Samorządy mogły
wówczas poz ysk ać 35-100 t ys. zł na zakup
komputerów; przyznawana kwota zależna była od
liczny uczniów. Gmina Radzanowo pozyskała
wówczas 60 tys. zł; środki te przeznaczono na zakup
20 laptopów niezbędnych do zdalnego nauczania
w szkołach w Radzanowie i w Rogozinie.
W maju Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło kolejny
nabór w ramach „Zdalnej Szkoły”. Tym razem nasz
samorząd zawnioskował o kwotę 55 tys. zł na zakup
kolejnych laptopów. Poz ysk anym spr zętem

dyrektorzy gminnych szkół zabezpieczyli niedobory
zgłaszane przez uczniów i nauczycieli.
W toku wdrażanych wiosną decyzji Wójt Gminy
Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz uznał, że jednym
z wiodących priorytetów działania gminnych szkół
musi być efektywność nauczania zdalnego. Ta opiera
się przede wszystkim na właściwej komunikacji
między uczniem a nauczycielem oraz między szkołą
a rodzicami. By zapewnić pedagogom możliwość
prawidłowego prowadzenia zajęć, a dzieciom
narzędzia do edukacji szkolnej w warunkach
domowych, szkoły w Rogozinie i w Radzanowie
rozpoczęły pracę z wykorzystaniem platformy
Microsoft Oﬃce 365 – Teams. To sprawdzona
i pozytywnie oceniana aplikacja, umożliwiająca
prowadzenie lekcji w czasie r zecz y wist ym,
z interaktywnym udziałem uczniów danej klasy;
zawiera ona zestaw narzędzi i usług służących
współpracy zespołowej, przesyłaniu i udostępnianiu
materiałów. Ponadto pozwala na organizację
zdalnych zebrań z rodzicami, czy zdalnych posiedzeń
rad pedagogicznych. Jak wskazuje nasza lokalna
praktyka aplikacja Teams to nowoczesne rozwiązanie
techniczne. Nie zastąpi w pełni tradycyjnego sposobu
prowadzenia zajęć szkolnych, ale po powrocie
uczniów i nauczycieli do szkół, ma szansę stać się
narzędziem wspomagającym proces edukacji.

Inwestycje drogowe
W bieżącym roku modernizacja dróg gminnych
ograniczała się głównie do przedsięwzięć nansowanych ze środków funduszu sołeckiego. Jednym
z przykładów takich zadań jest utwardzenie placu w
centrum Rogozina wraz z modernizacją ulicy
Strażackiej. Prace obejmowały przygotowanie
terenu, korytowanie, zagęszczanie oraz wyłożenie
placu kostką brukową z przeznaczeniem na parking.
Na ulicy przeprowadzono roboty rozbiórkowe
i przygotowawcze, korytowanie, pro lowanie,
wykonanie warstwy wiążącej i ściernej z betonu
asfaltowego. Wykonawcą inwestycji jest rma DROG
– BET z Sochaczewa. Wartość inwestycji to 151 000 zł
(w tym 40 900 zł. wkład w ramach funduszu sołeckiego.)
Z kolei dzięki pozyskanej dotacji z Samorządu
Województwa Mazowieckiego zmodernizowano
drogę gminną Brochocin-Brochocinek. Inwestycja
otrzymała wsparcie w ramach programu modernizacji i budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Szlak o długości ok. 1,5 km wykonano w technologii

asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy tłuczniem.
Do nansowanie wyniosło 195 000 zł.
W skali całej gminy z tegorocznego funduszu
sołeckiego wbudowano w drogi 2300 ton kruszywa
dolomitowego. Kruszywem o wartości 160 tys. zł
wyremontowano odcinki w miejscowościach
Borochocin, Brochocinek, Ciółkowo, Czerniewo,
J u r y s z e wo, M ę c z e n i n o, K o s i n o, K o s t ro g a j,
Radzanowo - Lasocin, Stare Boryszewo, Ślepkowo
Królewskie i Szlacheckie, Śniegocin oraz Woźniki. W
Chomętowie, Wólce, Dźwierznie, Nowym Boryszewie
i Łoniewie przeprowadzono remonty z użyciem
destruktu asfaltowego. Jest to nowe rozwiązanie
techniczne i jeśli spełni oczekiwania, być może
będzie w przyszłości stosowane powszechniej.
Kolejne 80 tys. zł zabezpieczone w budżecie gminy
na listopadowej sesji przeznaczone zostanie na
zakup materiałów drogowych. Kruszywa te uzupełnią stan tłucznia i gruzu niezbędnego do bieżących
napraw gminnych dróg w okresie zimowo – wiosennym 2020/2021.
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Pomoc społeczna w czasie pandemii
Wydawałoby się, że COVID-19 dał nam trochę czasu
na przygotowanie, bo pojawił się w Polsce dopiero po
ponad dwóch miesiącach od czasu jego wykrycia na
świecie. Okazało się jednak, że na to, z czym przyszło
nam się zmierzyć, nikt nie był przygotowany. W dobie
powszechnego niepokoju wszystkich ludzi, również
w naszym Ośrodku pojawiły się sprawy, które budziły
duże emocje i wiele pytań: jak w czasie pandemii
prowadzić postępowania oparte na rodzinnym
wywiadzie środowiskowym, jak zapewnić realizację
usług opiekuńczych w sposób bezpieczny dla
klientów oraz pracowników,jak wydać paczki
żywnościowe, jak pomóc ludziom zamkniętym
w domu, przebywającym w kwarantannie, chorym,
samotnym.
W nowelizacji specustawy z dnia 31 marca 2020 r
dokonano regulacji dotyczących wykonywania
niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej
i prowadzenia postępowań administracyjnych.
W trosce o osoby zgłaszające się do pomocy oraz
pracowników socjalnych, w miejsce
dotychczasowych zasad przeprowadzania
rodzinnych wywiadów środowiskowych,
wprowadzono możliwość ustalenia sytuacji
osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej na
podstawie rozmowy telefonicznej z pracownikiem
socjalnym, dostarczaniu niezbędnej dokumentacji
do wskazanego miejsca w budynku Urzędu Gminy
l u b p r z e s y ł a n i u w n i o s k ó w, d o k u m e n t ó w
i oświadczeń w formie elektronicznej.
Z chwilą ogłoszenia pandemii oraz wprowadzenia
wielu obostrzeń, dokonaliśmy zmiany formy wypłat
świadczeń nansowych. Wszystkie świadczenia od
marca 2020 r. przekazywane są na indywidualne
konta bankowe. Przez cały czas trwania pandemii,
pracownicy socjalni, utrzymują stały kontakt
telefoniczny z rodzinami, które wymagają wsparcia,

szczególnie z osobami starszymi, samotnymi,
niepełnosprawnymi, chorymi. W ramach współpracy
z Po l s k i m C z e r w o n y m K r z y ż e m w P ł o c k u
otrz ymaliśmy 16 paczek ż ywnościowych
z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących
seniorów. Dzięki sponsorowi, Panu Piotrowi Wypych,
23 rodzinom wydano pieczarki.
W ramach pracy socjalnej prowadziliśmy działania
edukacyjno-informacyjne, rozdawaliśmy ulotki
gdzie szukać pomocy specjalistycznej, wydawaliśmy
maseczki ochronne.
W aktualnej sytuacji epidemicznej zapewnialiśmy
ciągłość wsparcia i pomoc w poprawie
bezpieczeństwa. udzielaliśmy instrukcji i informacji
na temat zdalnych form otrzymania pomocy, w tym
w ramach aplikacji na telefon „ Twój Parasol”,
„Rumianki i bratki – naturalne kosmetyki SKLEP” oraz
zdalnej działalności Punktów Konsultacyjnych na
terenie gminy. W rodzinach przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych wery kowaliśmy sytuację rodzin
poprzez podtrzymywanie kontaktów ze
środowiskiem, kuratorami, placówkami służby
zdrowia, oświaty i innymi osobami z lokalnego
środowiska.
W związku z zamknięciem placówek oświatowych,
zostały zmienione decyzje przyznające pomoc
w formie dożywiania dzieci w szkołach
i w przedszkolach na świadczenia w formie
pieniężnej w ramach programu „Posiłek w szkole
i w domu”. Dzięki tej zmianie rodzice mogli zakupić
żywność lub gotowy posiłek dzieciom objętym tą
formą pomocy w szkołach.
Rodziny otrzymujące żywność w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w miesiącach
marzec – kwiecień 2020r miały dostarczone do
swoich domów przygotowane paczki żywnościowe.

Również w miesiącu kwietniu pozyskano darowiznę
w postaci jogurtów i napoi. W miesiącach maj –
c ze r w i e c 2 0 2 0 r. ż y w n o ś ć by ł a w yd aw a n a
bezpośrednio osobom z zachowaniem reżimu
s a n i t a r n e g o t z n . ż y w n o ś ć by ł a w yd aw a n a
w wyznaczonych dla danego sołectwa godzinach
odbioru, z obowiązkiem zachowania odległości,
noszeniu maseczek i rękawiczek. Wykonanie tego
zadania byłoby niemożliwe, gdyby nie pomoc
i współpraca z Zakładem Gospodarczym
w Radzanowie. Wydaliśmy 30 091,10 kg żywności dla
489 osób. Ogólna wartość wydanej żywności
wyniosła 137 318,28 zł.
Działy świadczeń rodzinnych, wychowawczych
i funduszu alimentacyjnego przyjmowały
interesantów w wyznaczonym miejscu
z zachowaniem szczególnej ostrożności. Większość
d o k u m e ntów p r ze k a z y wa n a by ł a w we r s j i
elektronicznej na pocztę mailową GOPS. Wszyscy
świadczeniobiorcy zostali zobligowani do założenia
kont bankowych.
Dzięki współpracy z Posterunkiem Policji oraz
Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
posiadamy informacje o osobach i rodzinach
objętych kwarantanną domową, pozostających
w izolacji, co pozwala na bezpieczną obsługę
interesantów.
Pa n d e m i a k o ro n aw i r u s a to c z a s z u p e ł n i e
niecodzienny dla nas wszystkich. Musieliśmy zmienić
codzienne funkcjonowanie, przeorganizować pracę.
Pomimo ograniczeń w bezpośrednim kontakcie
z mieszkańcami naszej gminy, staramy się zapewnić
ciągłość realizacji zadań ustawowych zgodnie
z obowiązującymi instrukcjami i przepisami.

zasobów bibliotecznych, dobrze spełniających
oczekiwania czytelnicze.
Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie kolejny
rok z rzędu bierze udział w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – priorytet 1”. Głównym celem Priorytetu, realizowanego
w ramach Programu Wieloletniego Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020,
jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek
publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości
wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów,

wydawnictw nutowych i kartogra cznych w zbiorach
bibliotek publicznych. W roku 2020 radzanowska
biblioteka otrzymała na zakup nowości wydawniczych dotację w wysokości 7 108,00PLN.
Bardzo serdecznie zapraszamy miłośników dobrej
literatur y do Gminnej Bibliotek i Publicznej
w Radzanowie. Biblioteka posiada w swoich zbiorach
około 23 tysięcy woluminów. Katalog Biblioteki
Gminnej i Filii dostępny jest on-line na stronie
www.radzanowo.pl zakładka Jednostki gminne.

GOPS Radzanowo

Wieści z biblioteki
Od ponad 8 miesięcy zmagamy się z wszechobecną
pandemią wirusa SARS- CoV-2. Ograniczenia
w związku z koronawirusem to również zamknięte
biblioteki. Zamknięte dla wypożyczających. Ale
praca w bibliotece to nie tylko obsługa odwiedzających.
Pracownic y Gminnej Bibliotek i Publicznej
w Radzanowie wykorzystują czas na prace techniczne związane z księgozbiorem, takie jak:
- sporządzanie protokołów ubytków książek
zdezaktualizowanych i zaczytanych, przeznaczonych
do selekcji i wykreślenia z inwentarza
- porządkowanie systemu bibliotecznego i katalogu online
- poprawianie estetyki księgozbioru poprzez
wymianę sygnatur i zniszczonej folii, aktualizację
niektórych działów wg najnowszych zaleceń
Biblioteki Narodowej, zmiana rozdzielaczy,
- zakup i przygotowanie do wypożyczeń nowości
wydawniczych.
Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom
wszystkich czytelników, kupując nowe pozycje
książkowe, tak aby oferta biblioteki była atrakcyjna
dla każdego z szerokiego kręgu naszych odbiorców.
Przy zakupach bierzemy pod uwagę rekomendacje
ogólnodostępnych portali księgarskich i czytelniczych, recenzje z przeglądów nowości odbywających się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
w Warszawie oraz sugestie czytelników. Stały dopływ
nowości oraz systematyczna selekcja zbiorów
wpływają pozytywnie na proces aktualizacji księgozbioru, dają szansę w pełni funkcjonalnych
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„ZOŚKI WIARA”
D r u ż y n a h a r c e r s k a Wi e r c i p i ę t y z e S z k o ł y
w Radzanowie przystąpiła do programu „Zośki wiara”
propozycji Chorągwi Mazowieckiej ZHP, w której
młodzież przywołuje pamięć o bohaterach Szarych
S z e r e g ó w. W s p o s ó b s z c z e g ó l n y n a l e ż a ł o
przypomnieć postać Tadeusza Zawadzkiego i poznać
jego przesłanie dla potomnych. Harcerstwo było dla
niego drogą rozwoju. Działalność w drużynie
odczytywał jako wyróżnienie i zaszczyt, dlatego kiedy
wybuchła II wojna światowa decyzja o wstąpieniu do
Szarych Szeregów była naturalną konsekwencją
służby Bogu i Ojczyźnie. Realizacja programu "Zośki
wiara" to dla naszej drużyny niezapomniane
przeżycie. Zadania w projekcie wykonywaliśmy
w kategoriach: Poznaj, Działaj, Pamiętaj.
Z zakresu „Poznaj” harcerze wykonywali gry
tematyczne, śpiewniki piosenek, zbiórki kulinarne
z przepisami na potrawy z czasów Szarych Szeregów.
W ramach „Pamiętaj”- przeczytaliśmy „Kamienie na
Szaniec” i wybraliśmy się na wirtualną wycieczkę
do Muzeum Powstania Warszawsk iego
z wykorzystaniem aplikacji Teams.
Z z a k r e s u „ D z i a ł a j ” w y k o n a l i ś my b i u l e t y n
z najważniejsz ymi informacjami o Tadeuszu
Zawadzkim, sesje zdjęciowe w klimacie II wojny
światowej i wywiad z Tadeuszem Zawadzkim, czyli
„Zbiórkę z Zośką” lmik nagrany we współpracy
z Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie. Teksty
dialogów są dziełem pracy wszystkich harcerzy naszej
drużyny na zdalnych zbiórkach w aplikacji Teams.
Scenariusz lmu i nagranie to praca Przyjaciela naszej
drużyny, Pana Radosława Karwowskiego. Premierę

lmu uroczyście obejrzeliśmy w CKiS. Było wzruszenie
i wspomnienia z działań na przełomie tych trzech
miesięcy. Zapytałam harcerzy, co im się podobało,
czym chcieliby się podzielić ze swoimi rówieśnikami.
Okazuje się, że dobrze było przeczytać książkę, która
opisuje prawdziwą przyjaźń. Tych trzech harcerzy Zośka, Rudy i Alek to duchowi bracia, którzy rozumieli
się bez słów. Razem tworzyli jeden organizm,
w któr ym ważne były dobre wyszkolenie,
przygotowanie i potem działanie. Umieli ze sobą
dyskutować, nawet jeśli mieli odmienne zadnie,
każdy drugiego szanował i nie było problemu,
że któr yś musi mieć rację. Współpracowali,
a nie rywalizowali ze sobą. To cudowne uczucie być
rozumianym i wspieranym przez rówieśników.
Dobrze było przeżyć aktorską przygodę, doświadczyć
pracy lmowca, nawet gdy powtarzaliśmy ujęcia
wielokrotnie. Każdy, kto zaangażował się w nagranie
wywiadu, czuł się potrzebny i miał do spełnienia
określoną funkcję. Przeżyliśmy więc projekt aktorski.
Skutkiem tego jest plan na kolejne lmiki - tym razem
o naszych lokalnych bohaterach z przełomu 100 -lecia
niepodległej Ojczyzny. Osobiście jestem bardzo
wdzięczna wszystkim, którzy włączyli się w realizacje
projektu. Mieliśmy wspólne cele, a działania miały
głęboki sens.
Dziękujemy bardzo Pani M. Kosielińskiej, dyrektor
CKiS i Pani A. Ziemkiewicz za okazaną pomoc
w realizacji projektu oraz możliwość autentycznego
przeżycia spotkania z historią.
CZUWAJ!
Jolanta Sochacka
Wiercipięty z Radzanowa.

Gmina Radzanowo Pomaga
Cofnijmy się pamięcią do początków marca br., gdy
w Polsce w związku z pandemią koronawirusa
wprowadzono tzw. pierwszy lockdawn. Decyzje
rządu zatrzymały społeczeństwo w domach,
a zewsząd słychać było hasło „Zostań w domu!”.
Jednym z czołowych tematów zajmujących opinię
publiczną był wówczas niedobór środków ochrony
osobistej dla lekarzy, służb ratunkowych i dla
nas wszystkich. I wtedy do działania wkroczyli
„zwykli ludzie” – skrzyknęli się na portalach
społecznościowych, komunikatorach i przez telefony,
by zorganizować swoisty lokalny zakład krawiecki pn.
„ G m i n a R a d z a n o w o p o m a g a ”. R o s n ą c e
z tygodnia na tydzień grono wolontariusz y
w Rogozinie, w Radzanowie, Białkowie, Brochocinie,
Lasocinie, Czerniewie, Męczeninie i innych
miejscowościach naszej gminy podjęło się szycia
maseczek. Najodważniejsi siadali do maszyn, choć
nigdy przedtem nie mieli do czynienia z tak
skomplikowanym urządzeniem. Bardziej
doświadczeni uczyli nowicjuszy, podpowiadali jak
efektywnie wykorzystywać materiały, sprzęt i chęci
do pracy.
Gdy Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo
przyłączyło się do całej inicjatywy, zadeklarowaliśmy
pomoc organizacyjną oraz przekazanie kwoty 1 tys. zł
na zakup niezbędnych materiałów. Bardzo szybko
pojawili się również inni Mieszkańcy, którzy chcieli
przekazać darowiznę rzeczową lub nansową, by
zakupy, szycie i dystrybucja maseczek przebiegały
bez zarzutów. Z darowizn nansowych w łącznej
kwocie 2 092,00 zł i zadeklarowanych środków
własnych zakupiliśmy ponad 600 m.kw. zeliny,
25 m.kw. bawełny, 2 400 mb gumy, 300 mb lamówki
oraz 40 000 mb nici; do tego niezliczone ilości rękawic
jednorazowych i ok. 15 l płynu do dezynfekcji.
W zaciszu prywatnych domów, często do późnych
godzin nocnych albo o świcie, gdy dzieci jeszcze

spłaty, wolontariusze uszyli ponad 10 tys. maseczek
wielokrotnego i jednorazowego użytku. Tra ały one
nieodpłatnie do oddziałów płockich szpitali, do
gminnych przychodni, płockich hospicjów, domów
pomocy społecznej na terenie całego powiatu
płockiego, ochotniczych i zawodowych służb
ratunkowych, a także dla najbardziej narażonych na
epidemię mieszkańców naszej gminy – seniorów i
przedszkolaków. Idea szycia rozsiała się po członkach
gminnych stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich,
osobach prywatnych, instruktorach warsztatów
terapii zajęciowej, urzędnikach
i gminnych radnych. Wszystkich połączyło motto
naszego stowarz yszenia: „RAZEM MOŻEMY
ZNACZNIE WIĘCEJ”.
Jako doświadczeni grantobiorcy oczywiście nie
poprzestaliśmy na jednej odsłonie oddolnych działań
antycovidowych. Zarząd Stowarzyszenia sięgnął po
środki nansowe z programu „Solidarni
z bohaterami czasu epidemii”, by wznowić wspólnie
z wolontariuszami i gminnymi organizacjami
pozarządowymi szycie maseczek. Tym razem
przeznaczone były dla medyków i dla ogółu
mieszkańców powiatu płockiego. W sali górnej Domu

Ludowego w Rogozinie i w świetlicy wiejskiej w
Brochocinie utworzyliśmy swoiste„centra krawieckie”.
Nowo zakupione maszyny do szycia wykorzystywały
cyklicznie zmieniające się krawcowe – wolontariuszki.
Pozostałe Panie szyły we własnych domach na terenie
całej gminy. Blisko 20 wolontariuszek pracowało
przez prawie 2 miesiące, by kolejne setki sztuk
maseczek tra ło do potrzebujących.
Nie sposób wymienić z imienia i nazwiska wszystkie
z zaangażowanych w opisane działania osoby.
Jesteśmy bardzo dumni, że nasza organizacja
współpracowała z tak otwartymi ludźmi, jak Paulina,
Agnieszka, Ola, Sandra, Natalia, Milena, Elżbieta,
Sylwester, Izabela, Kazimierz i Jolanta, Monika, Paweł,
Urszula, Joanna, Aldona i wielu, wielu innych oraz tak
zaangażowanymi organizacjami, jak: Stowarzyszenie
„Anielski Kredens”, KGW „Zakątek nad Słupianką, KGW
Eko-Gosposie. Działaniom naszej drużyny nie
ustępowały inicjatywy innych mieszkańców i
lokalnych organizacji; ogromny wkład w szycie
maseczek włożyła na przykład Pani Elżbieta
Michalska, sołtys wraz z innymi członkiniami
Stowarzyszenia„Wesoła Chatka”.
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Kulinarne „SENIORITKI Z RADZANOWA”
O tym, jak Seniorki współpracujące z Centrum
Kultury i Sportu w Radzanowie lubią gotować nikogo
nie trzeba przekonywać. A że robią to po mistrzowsku, o ich potrawach, przetworach i ciastach krążą
od dawna po całym powiecie bardzo smakowite
opowieści.
Czas rozluźniania obostrzeń wynikających z pandemii koronawirusa pozwolił nam w okresie wiosenno-jesiennym na wspólną realizację dwóch
projektów kulinarnych. Pierwszy zainicjowały same
seniorski – Barbara Syzdół, Barbara Gawilińska,
Jadwiga Woroniecka, Otylia Majewska, Bożena
Sornat, Jadwiga Chybińska i koordynator działań Ewa
Łaszkiewicz. Wszystkie panie należą do Gminnego
Koła Płockiego Powiatowego Uniwersytetu i są
członkiniami Koła Nr 10 Związku Emer ytów
Rencistów i Inwalidów w Radzanowie. Dla potrzeb
wnioskowania o nanse zewnętrzne inicjatorki
nazwały swą grupę kulinarną „SENIORITKI
Z RADZANOWA”. Pomysł polegał na kilkutygodniowej podróży po kuchni staropolskiej w ramach
projektu pt. "Smaki sprzed wieków" do nansowanego Bonem dla Seniorów przyznanym przez

Stowarzyszenie Radomskie Centrum
Przedsiębiorczości. W czasie całego cyklu warsztatów
uczestniczki przygotowywały różnorodne dania
i potrawy - od rogalików drożdżowych z nadzieniem
makowo-serowym, przez chleb, bigos staropolski,
kluski śląskie, rożnego rodzaju pierogi, po sałatki
i marynaty. Był to sentymentalny powrót do czasów
dzieciństwa, kiedy chleb i ciasto drożdżowe były
wypiekane w każdym domu, a wczesną jesienią
w kuchni pachniało przetworami. Wszystkie potrawy
i dania były bardzo smaczne, co swymi opiniami
potwierdzali degustatorzy. Numerem jeden w całym
przygotowanym zestawie są jednak nadziewane
rogaliki drożdżowe, które zyskując grono odbiorców
mają szansę stać się nawet produktem lokalnym.
Z kolei pod koniec września w ramach projektu pt.
„Więź międzypokoleniowa jako kierunek pro laktyki
uzależnień” zainicjowanego przez
Akademickie Stowarzyszenie "Ambitni w Działaniu"
Senioritki gościły utalentowanych kucharzy uczniów klasy I A i klasy I B Szkoły Podstawowej
im. M. Kopernika w Radzanowie wraz z wychowawczyniami p. Teresą Bernat, p. Barbarą Hućko i p.

Za nami runda jesienna
Za nami runda jesienna sezonu 2020/2021. Klub
ULKS Ciółkowo w rozgrywkach obecnego sezonu
wystawił dwa zespoły. Drużyna Seniorów zajmuje
obecnie 7. pozycję po 12 rozegranych spotkaniach w
płockiej A-klasie. Zespół Juniorów zakończył rozgrywki na 4. pozycji w płockiej lidze okręgowej A1.
Dla klubu z Ciółkowa początek rundy jesiennej był
bardzo trudny. Drużyna seniorów ULKS borykała się
z licznymi absencjami zawodników, co sprawiło, że
musieliśmy odbijać się od dna tabeli. Wrzesień
w wykonaniu ULKS Ciółkowo był bardzo słaby.
Zdecydowana poprawa gry przyszła w październiku
i listopadzie, kiedy klub odnotował pięć wygranych
z rzędu i umocnił się w środku ligowej tabeli.
Najlepszym strzelcem drużyny po rundzie jesiennej
jest obecnie Mateusz Bogdański. W plebiscycie, który
był na klubowej stronie Facebook, objawieniem
jesieni w zespole został zawodnik juniorów Kasjan
Cecelak.
Obecnie trwa przerwa w rozgrywkach, a zespół
przygotowuje się do startu rundy wiosennej. Zespół
ULKS Ciółkowo organizuje w grudniu i styczniu
treningi na hali, a po nowym roku, jeśli aura pozwoli,
klub zacznie zajęcia na Orliku w Rogozinie. Przed
drużyną z Ciółkowa wiele zaplanowanych sparingów
i turniejów w okresie zimowym. Jeden z turniejów
ULKS Ciółkowo chce zorganizować na hali sportowej
w Radzanowie. Szczegóły podamy w odpowiednim
czasie. Zamykamy rok 2020, który z powodu pandemii
był dla obydwu naszych drużyn trudnym okresem

zarówno organizacyjnym, jak też sportowym. Mimo
to udało się klubowi zorganizować w wakacje festyn
charytatywny dla Zosi w Ciółkowie, czy wyjechać
chociażby do odległego Pasymia na turniej. Liczymy,
że nadchodzący rok 2021 przyniesie dobrą grę,
sportowe wyniki oraz poprawę naszej infrastruktury
na boisku. Zarząd ma w planach dalszy rozwój
zespołu, utworzenie nowych roczników młodzieży do
gry oraz czynny udział drużyny w życiu kulturalnym
Naszej Gminy. Zarząd klubu wraz z prezesem
Danielem Cieszkowskim życzą wszystkim sympatykom drużyny oraz czytelnikom biuletynu „Nasza
Gmina Radzanowo" Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia.
ULKS Ciółkowo

Cecylią Wójcik. Mali kucharze z wielką precyzją
przygotowali szeroką gamę potraw i smakołyków.
Ręce oklejone ciastem na pierogi leniwe, magiczna
zamiana własnych palców w wałek do ciasta, brudne
od mąki buzie i nosy, czy własnoręcznie przystrajane
owocami gofry to tylko wstęp do wiedzy kulinarnej
i zasad zdrowego żywienia. Prawdziwym wyzwaniem
dla Milusińskich miało być prawidłowe nakrycie stołu
na przyjęcie gości. Szybko okazało się jednak, że takie
egzaminy dzieci zdają na szóstkę. Na co dzień
pomagają swoim rodzicom w pracach domowych,
więc dobrze wiedzą, jak dostojnie podejmuje się
gości.
Podczas kuchennych wariacji zderzyły się pomysły
i oczekiwania dwóch pokoleń - seniorów i dzieci.
Śmiechu i zabawy było co nie miara, a przez przyjemności smakowe i współdziałanie zrozumieliśmy,
że wcale nie trudno połączyć dziecięcą fantazję
i bystrość z życiowym doświadczeniem i wiedzą
kulinarną seniorów. Dzieci bardzo szybko odkryły, że
Seniorki pozwolą na więcej swobody niż rodzice. Nie
spodziewały się jednak, że czas spędzony poza szkołą
wniesie w ich edukację tak wiele.
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Program szkoleniowy i sukcesy Młodej Polonii Radzanowo
Trenują dwa razy w tygodniu, w podziale na grupy
wiekowe. Do późnej jesieni widywaliśmy ich na
boisku trawiastym przy ulicy Szkolnej. W okresach
najzimniejszych w roku ćwiczą na hali sportowej
w Radzanowie. Są zagorzałymi fanami piłki nożnej,
choć wielu spośród nich ma zaledwie 7-8 lat. Mowa tu
oczywiście o dzieciach i młodzieży tworzących trzy
drużyny Młodzieżowej Polonii Radzanowo.
Współpracę z dziećmi z terenu naszej Gminy klub
GLKS Polonia Radzanowo prowadzi od lat. Program
szkoleniowy układają i wdrażają instruktorzy
i trenerzy, którzy sami od wielu lat uprawiają piłkę
nożną – Kamil Zieliński, Jakub Krekora i Sebastian
Góralski, nadal czynni zawodnicy drużyny seniorskiej
Polonii. Zgodnie przyznają, że praca szkoleniowców
bardzo ich pochłonęła i sprawia ogrom satysfakcji.
Młodzi zawodnicy, jak przystało na prawdziwych
spor towców, z wielk ą pasją podchodzą do
trenowania. Są bardzo wytrwali i systematyczni,
przez co nie zawiesili udziału w treningach nawet
w czasie trwającej pandemii koronawirusa. Równie
mocno angażują się rodzice, którzy mają czasem
naprawdę nie lada wyzwanie, by logistycznie
połączyć treningi, sparingi, rozgrywki piłkarskie
swoich pociech z ich szkolną nauką zdalną
i harmonogramem własnych obowiązków.
Jak się jednak okazuje, dla chcącego nic trudnego.
Na zajęcia treningowe przychodzi systematycznie
blisko pięćdziesięcioro dzieci. Większość stanowią
chłopcy, ale są również trzy dziewczynki, wśród nich
8-letnia Julka, uzdolniona bramkarka. Najmłodsza
z drużyn Polonii bierze udział w rozgrywkach Płockiej
Ligi Orlik U-10; nie ma tu punktów i lokat ligowych,
ale emocje od łez po euforię towarzyszą wszystkim
spotkaniom. Mecze i sparingi z przeciwnikami to
jednak ulubione wydarzenia według zawodników,
bo wola walki i pokonania przeciwnika pozwala nie
tylko na zaprezentowanie własnych umiejętności, ale
również na sprawdzian współpracy w drużynie. Jak
mówi instruktor tej drużyny Jakub Krekora, hart
ducha, emocje i niewyczerpane pokłady
zaangażowania niosą jego zawodników do
zwycięstwa. Czasem nie udaje się wygrać, czasem
przegrywa się bardzo wysoko, ale gdy przychodzi
upragnione zwycięstwo to zawodnicy dobrze
wiedzą, że smakuje najlepiej, bo pracowali na nie
wszyscy razem, przez wiele tygodni, w każdej
minucie treningów.

Z kolei młodzieżowa drużyna Polonii, prowadzona
przez instruktora Sebastiana Góralskiego, uczestnicy
w rozgrywkach I ligi okręgowej B2 Junior Młodszy.
Po rundzie jesiennej zespół ten, jako zdobywca
6 punktów, zajmuje 4 miejsce w grupie. Ma na swoim
koncie dwa rewelacyjne zwycięstwa, ale i sześć
porażek. Jeśli jednak przeciwnikiem jest Wisła Płock,
czy Stoczniowiec Płock, gra toczy się na poważnie, jak
wśród zawodowców. Trener z dumą przyznaje, że w
ostatnim sezonie jego zawodnicy zanotowali
ogromny postęp w rozwoju swoich umiejętności, na
boisku coraz bardziej widać współpracę, taktykę
i rozumienie gry. To bardzo doby fundament na
przyszłość tego zespołu. Jak w każdym klubie to
właśnie drużyna juniorów będzie naturalnym
źródłem zawodników – wychowanków, którzy
doświadczenie dojrzałych zawodników zdobywać
będą na treningach i meczach zespołu seniorów. Taki
pierwszy naturalny awans Polonia ma już na swoim
koncie – wśród seniorów gra Jakub Gawliński
15-latek, którz y jeszcze nie tak dawno grał
z rówieśnikami w „Juniorach”. Swoim talentem Kuba
zdobył już stałe miejsce w drużynie, a młodość,
szybkość i umiejętności to jego atuty.
Nad realizowanym programem szkoleniowym
pracuje na co dzień również trener Kamil Zieliński,
który jako członek zarządu klubu odpowiada za
rozwój drużyn dziecięco-młodzieżowych Polonii.

Doświadczenie zdobyte na boisku, fachowa wiedza
trenerska oraz szerokie kontakty wśród działaczy
piłkarskich zaowocowały zdobyciem zewnętrznych
środków nansowych na rozwijanie sportu dzieci
i młodzieży. GLKS Polonia Radzanowo otrzymała
bowiem z Ministerstwa Sportu dotację w wys. 10 tys.
zł z programu „Klub” 2020, którą wraz z środkami
własnymi przeznaczyła m.in. na zakup
specjalistycznego sprzętu treningowego (trenażer,
zestaw do siatkonogi, bramki Exit Gio).
Na zakończenie jesiennego cyklu treningowego
w drużynach Juniorów zarządu klubu przygotował
jeszcze jedną niespodziankę – wszyscy zawodnicy
otrzymali wspaniałe dresy z logotypem GLKS Polonia
R adzanowo. A wsz ystko dzięk i wsparciu
nansowemu od lokalnego przedsiębiorcy Tomasza
Różyckiego, właściciela rmy TOMER.
Chętnych do wstąpienia w szeregi Polonii trenerzy
i zarząd zapraszają do udziału w próbnych
treningach, które po przer wie świąteczno noworocznej zostaną wznowione na hali sportowej.
O wszystkich wydarzeniach można na bieżąco
przeczytać na facebookowym fan page'u klubu pod
adresem www.facebook.com/GLKS-PoloniaRadzanowo.

GLKS Polonia Radzanowo

Kartki Bożonarodzeniowe „Z SERCEM DLA JASIA”
Laureaci konkursu „Z sercem dla Jasia”. Centrum
Kultury i Sportu w Radzanowie ogłosiło konkurs
plastyczny na wykonanie kartki bożonarodzeniowej.
Inicjatywa spotkała się z ogromnym
zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży z terenu
naszej gminy. Uczestnicy zgłosili 70 prac w trzech
kategoriach wiekowych. Jak pokazały wyniki
konkursu kreatywność, wrażliwość artystyczna
i talenty autorów, różnorodność zastosowanych
materiałów i technik wykonania kartek są naprawdę
imponujące. Pomysły na interpretację tematyki
konkursowej, szczególnie w pokazaniu tradycji świąt
Bożego Narodzenia w połączeniu z symboliką Gminy
Radzanowo, przyciągają uwagę oryginalnością.
Oto lista zwycięzców w podziale na kategorie
wiekowe:
PRZEDSZKOLAKI: miejsce I: Maria Mielczarek
(zgłoszenie indywidualne), Laura Szczepaniak i Kalina
Kowalcz yk (Samorządowe Przedszkole w
Radzanowie); miejsce II: Zo a Łabędzka (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie), Antoniana

Jakubowska, Marcelina Jakubowska, Michalina
Jakubowska, Amelia Karwowska, Lena Dobrzeniecka,
A l i c j a Z i e m k i e w i c z i K a c p e r Le w a n d o w s k i
(Samorządowe Przedszkole w Radzanowie).
KLASY I-III: miejsce I: Jakub Cieszkowski Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie; miejsce II:
Gabriela Walczak Szkoła Podstawowa w Radzanowie;
miejsce III: Wanessa Maranowska (Szkoła Podstawowa
w Radzanowie), Mikołaj Adamczyk (Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Rogozinie).
KLASY IV - VIII: miejsce I: Julia Kozakiewicz (Szkoła
Podstawowa w Radzanowie); miejsce II: Filip Dylewski
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie); miejsce
III: Maja Milczarek, Wiktor Sobieraj (Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Rogozinie).
Decyzją patrona konkursu wójta Sylwestra
Ziemkiewicza, każdy uczestnik został nagrodzony
dyplomem i słodką drobnostką. Laureaci na podium
w poszczególnych kategoriach otrzymali również
nagrody rzeczowe. Wszystkim Laureatom serdecznie
gratulujemy. Konkurs ma dodatkowo wydźwięk

charytatywny, gdyż kartki świąteczne można nabyć
dokonując wpłaty min. 5 zł w zbiórce dla Jasia
z Płocka, chorującego na SMA. Zrzutka dla Jasia
prowadzona jest pod link iem
https://zrzutka.pl/5tjkt4 , a katalog dostępnych
jeszcze kar tek prezentujemy pod linkiem
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fb
id=3610804942292059&id=397622536943665
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Szkoła w Rogozinie część swoich działań przeniosła do sieci
Rzeczywistość wymusza nowe rozwiązania.
Z uwagi na pandemię Rogozińska szkoła
i przedszkole coraz więcej działań organizuje
w I n t e r n e c i e. W t y m ro k u s z k o l ny m , p oz a
obowiązkową nauka zdalną, w sieci dzieci pobiegły
dla małej Zosi, pierwszaki złożyły swoje ślubowanie,
a przedszkolaki i uczniowie klas młodszych wystąpiły
n a a k a d e m i i z o k a z j i N a ro d o we g o Ś w i ę t a
Niepodległości.
We wrześniu Szkoła Podstawowa im. Czesława
Hińca przystąpiła do akcji pomocy dla maleńkiej Zosi
(„Waleczna Zosia”). Chętne dzieci i nauczyciele wzięli
udział w biegu oraz w dobrowolnej zbiórce
pieniędzy, które tra ły na konto Fundacji Siepomaga.
Z biegu nagrany został lm, który Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Rogozinie opublikował na swojej
stronie internetowej.
Relacja lmowa powstała też z uroczystości
ślubowania pierwszoklasistów. Uroczystość odbyła
się w wyjątkowej scenerii, spowodowanej pandemią.
Uczniów klasy pierwszej odwiedził Sylwester
Ziemkiewicz – Wójt Gminy Radzanowo, który życzył

uczniom sukcesów w nauce i samych dobrych chwil
spędzonych w murach Rogozińskiej szkoły. Wójt
Sylwester Ziemkiewicz wręczył uczniom klasy
pierwszej drobne suweniry.
Uczniowie, świetnie przygotowani przez swoją
wychowawczynię Annę Śliwińską, zaprezentowali
część artystyczną, na którą złożyły się poważne
i pełne humory wiersze i piosenki. Potem cała klasa
złożyła ślubowanie i otrzymała pasowanie na
pierwszoklasistę. Dokonał tego, trzymając w ręku
magiczny ołówek, Robert Majewski, dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie.
Pierwszoklasiści otrzymali również drobne
prezenty od rodziców i od Adama Struzika –
Marszałka Województwa Mazowieckiego. Były to
materiały odblaskowe, poprawiające widoczność
dzieci na drodze szczególnie w czasie ciemnych
jesienno-zimowych miesięcy.
W tym roku szkolnym w Internecie odbyła się też
akademia z okazji Narodowego Święta
Niepodległości. Przedszkolaki i dzieci z klas I-III
nagrały patriotyczne wierszyki i piosenki, które

zostały opublikowane na kanale ZSP w Rogozinie.
Placówka założyła go niedawno na portalu Youtube.
Akademię w nowej formule przygotowali: Anna
Pałysa (grupa młodsza), Beta Kisio (grupa starsza),
Agnieszka Jastrzębska (grupa młodsza), Anna
Śliwińska (kl. I), Krystyna Tron i Kamila Zielińska (kl. II)
i Małgorzata Majewska (kl. III). W organizacji
występów pomagały udział też panie woźne
oddziałowe: Marzena Mazur i Paulina Cieszkowska,
sekretarz szkoły – Aneta Rutkowska i nauczyciel
informatyki – Tomasz Siekierski.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie od wielu
lat jest liderem w dziedzinie informatyzacji życia
szkolnego. To tu został założony pierwszy w regionie
dziennik elektroniczny. Placówka również jako
pier wsza zorganizowała nauczanie on-line
z wykorzystaniem oprogramowania Oﬃce 365
(popularne Teamsy). Teraz przyszedł czas na cyfrowe
rejestrowanie i publikowanie w sieci działalności
artystycznej, sportowej i edukacyjnej dzieci
i młodzieży.

DANE KONTAKTOWE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

RADA GMINY RADZANOWO

Urząd Gminy w Radzanowie
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
e-mail : sekretariat@radzanowo.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
797 - 870 - 630 - GZEAS kierownik
797 - 870 - 833 - 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
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 – 15:30
7:30 – 16.30
7:30 – 15.30
7:30 – 15.30
8:00 – 15:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie
ul. Płocka 32, e-mail: opsradzanowo@plock.home.pl
Dział Pomocy Środowiskowej tel.: (24) 369 - 50 - 24
Dział Świadczeń Rodzinnych tel.: (24) 369 - 50 - 25 (26; 27)
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
ul. Szkolna 3, tel.: 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: gbp@radzanowo.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
e-mail: zg@radzanowo.pl

OŚWIATA
Szkoła Podstawowa w Radzanowie
ul. Szkolna 16
tel.: (24) 265- 46-52
www.spradzanowo.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

Przewodnicząca Rady Gminy - Jolanta Anna Sochacka
Komisja Rewizyjna :
1. Robert Tokarski - Przewodniczący Komisji
2. Sylwester Dębski - Członek Komisji
3. Urszula Jaszczak - Członek Komisji
Komisja Oświaty, Budżetu, Bezpieczeństwa i Spraw Socjalnych:
1. Krzysztof Sobczak - Przewodniczący Komisji
2. Marcin Woźniak - Członek Komisji
3. Sławomir Trojanowski - Członek Komisji; Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
4. Krzysztof Czerwiński - Członek Komisji
Komisja Rolnictwa i Gospodarki:
1. Robert Kozłowski - Przewodniczący Komisji
2. Katarzyna Makowska - Członek Komisji
3. Kamil Raczyński - Członek Komisji
4. Włodzimierz Pełka - Członek Komisji
5. Krzysztof Janecki - Członek Komisji
6. Jacek Szymański - Członek Komisji
7. Kazimierz Gajewski - Członek Komisji; Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Krzysztof Janecki - Przewodniczący Komisji
2. Włodzimierz Pełka - Członek Komisji
3. Marcin Woźniak - Członek Komisji

REDAKCJA
Gminne Centrum Informacji w Radzanowie
ul. Szkolna 3, 09-451 Radzanowo
tel.: (24) 265-44-19
e-mail: gci@radzanowo.pl
www.radzanowo.pl
Wydawca
Urząd Gminy w Radzanowie
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

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

