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Życzymy, aby te Święta Wielkanocne
przepełnione były spokojem, miłością
i odpoczynkiem w gronie najbliższych.
Niech radosny czas odnowi wiarę i wniesie
nadzieję, a powracająca do życia natura będzie
natchnieniem w codziennym życiu.
W tym świątecznym czasie serdeczne
życzenia: Wesołego Alleluja!

Wójt Gminy Radzanowo

Przewodnicząca Rady Gminy

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

wraz z Radnymi

Ekologicznie w kompleksie edukacyjno-sportowym
Już w roku ubiegłym Gmina Radzanowo zabezpieczyła w budżecie kwotę 500 tys. zł z myślą o realizacji
dużej proekologicznej inwestycji. W najbliższym
czasie rozpocznie się bowiem modernizacja systemu ogrzewania w budynku szkoły, hali sportowej
i przedszkola w Radzanowie. Ten kompleks edukacyjno-sportowy obsługuje bardzo wyeksploatowana instalacja CO, której paliwem jest węgiel
kamienny. Zmieniające się przepisy wraz z aspektami ekologii i nansów bezwzględnie skłaniają do
zastosowania systemu ogrzewania gazowego.
Zaplanowane przedsięwzięcie jest już po etapie
postępowania przetargowego. Wyłoniony wykonawca zobowiązany został do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z którą wykonywane
będą wszystkie roboty instalacyjno–budowlane.
Zgodnie z podpisaną umową przedsięwzięcie
powinno być zakończone we wrześniu br. Środki
na inwestycję pochodzą z programu przeciwdzia-

łania skutkom covid .
Ze względu na istotę problemu zanieczyszczenia
powietrza Urząd podejmuje również kolejne
działania, które pozwolą na wygospodarowanie
odpowiednich środków z pr zeznaczeniem
na modernizacje instalacji CO w innych obiektach
gminnych tj. Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Rogozinie i Urzędzie Gminy w Radzanowie.
Zaproponowane pr zesunięcia budżetowe,
po akceptacji przez radnych podczas marcowej sesji,
otworzą opracowany również na ten rok proces
wymiany systemów ogrzewania w tych budynkach.
Nowoczesne i przyjazne środowisku instalacje
zastosowane w budynkach użyteczności publicznej
przyczynią się do poprawy jakości powietrza, które
ma ogromny wpływ na zdrowie i samopoczucie
Mieszkańców.
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„500+” nowy okres zasiłkowy 2021/2022
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 (trwający od 01.06.2021r. do 31.05.2022r.) można
składać:
1.Elektronicznie od dnia 1 lutego 2021r. (Emp@tia, ePUAP, bankowość elektroniczna, PUE ZUS)
2.Tradycyjnie (w wersji papierowej) od dnia 1
kwietnia 2021r.
Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii COVID
– 19 oraz w związku z zaleceniami służb sanitarno –
epidemiologicznych, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Radzanowie informuje, że od 1 kwietnia
2021r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego będą przyjmowane wyłącznie
poprzez wrzucenie wniosku do urny znajdującej się

na parterze w Urzędzie Gminy w Radzanowie przy
Poczcie Polskiej lub poprzez wysłanie wniosku
za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres : Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie
ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo.
Do urny należy wrzucić prawidłowo wypełnione
wnioski. Prosimy o podanie aktualnego adresu
e-mail, gdyż na ten adres będzie wysyłana informacja
o przyznaniu świadczenia – przyznanie świadczenia
nie wymaga wydania decyzji.
Wnioski będą wydawane od dnia 1 kwietnia 2021r.
w G m i n n y m O ś r o d k u Po m o c y S p o ł e c z n e j
w Radzanowie wyłącznie na parterze przy stanowisku obsługi interesanta lub będą dostępne do
pobrania na stronie internetowej www.radzanowo.pl

w zakładce ,,do pobrania”
Ważne!
·Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia
w ychowawczego i otr z ymać świadczenie
w miesiącu czerwcu 2021r. wniosek należy złożyć
w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
·Złożenie wniosku do końca czerwca 2021r.
będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od
1 czerwca 2021 r.
·Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie
przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Przeciwdziałanie pandemii COVID-19
Z początkiem roku rozpoczął się Narodowy Program
Szczepień Przeciwko Covid-19, przyjęty przez rząd
w grudniu zeszłego roku. Zgodnie z wytycznymi
z dniem 15 stycznia rozpoczął się proces rejestracji
pacjentów, obejmujący seniorów powyżej 80. roku
życia, natomiast od 22 stycznia - osób powyżej 70.
roku życia. Z kolei pacjenci w wieku od 65 do 69 lat
rejestrują się od 11 marca. Termin rejestracji na
szczepienia kolejnych grup wiekowych nie zamyka
możliwości zapisywania się dla osób, które z różnych
powodów nie zarejestrowały się w czasie wyznaczonym dla swojej kategorii wiekowej.
Placówką medyczną z terenu gminy Radzanowo,
która bierze udział w Narodowym Programie
Szczepień jest N iepubliczny Zak ład Opiek i
Zdrowotnej „Medicines” w Radzanowie,
ul. Kredytowa 2, tel. (24) 265 72 22. Do dnia 19 marca
w punkcie tym podano 420 dawek szczepionki
przeciwko Covid-19.
Warto dodać, że przy szczepieniach nie ma rejonizacji i każdy ma prawo wybrać dowolny punkt
szczepień na terenie całej Polski. Mapę punktów
szczepień znaleźć można pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punktyszczepien. Zapisy na szczepienia można realizować
poprzez kontakt z punktem szczepień - w godzinach
pracy przychodni lub za pośrednictwem portalu
pacjent.gov.pl – całodobowo, lub przez infolinię 989
– całodobowo. Punkty szczepień tworzą listy
w/g kolejności zgłoszeń, a o wyznaczonym terminie
szczepienia powiadamiają pacjentów telefonicznie.
W naszej gminie została dodatkowo uruchomiona
specjalna infolinia na temat szczepień przeciwko
Covid-19, działająca pod nr tel. 723 313 102, od
poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.
Osoby starsze i niepełnosprawne, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym

zakresie trudności w samodzielnym dotarciu
do punktu szczepień, mogą za pośrednictwem tego
numeru infolinii zgłaszać również chęć skorzystania
ze specjalnie zorganizowanego przez gminę
transportu do placówki NZOZ. Urząd Gminy
w Radzanowie wraz z gminnymi jednostkami
Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Juryszewo, OSP
Nowe Boryszewo, OSP Radzanowo oraz OSP
Szczytno) prowadzi nieodpłatnie przewóz takich
pacjentów, pod warunkiem posiadania przez nich
ustalonego terminu szczepienia. Druhowie z OSP
zaangażowali się również w inne inicjatywy przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się Covid-19, m.in.
w akcję promującą szczepienia, dystrybucję ulotek
propagujących wiedzę na temat pro laktyki oraz
szczepień przeciw Covid-19 skierowaną do mieszkańców małych miejscowości i wsi, a także dystrybucję maseczek.
W związku z dołączeniem województwa mazowieckiego do regionów z zaostrzonymi zasadami
bezpieczeństwa gmina Radzanowo otrzymała
również do dystrybucji dla mieszkańców jednorazowe maseczki ochronne; dla jednej osoby przeznaczone są 4 szt. Dla sprawnego przekazania maseczek
mieszkańcom Urząd Gminy w Radzanowie uruchomił punkty dystrybucji, wśród których znajdują
się: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne
Centrum Informacji, Gminna Biblioteka Publiczna
w Radzanowie i Filia Biblioteczna w Rogozinie (Dom
Ludowy), wybrane świetlice wiejskie, a także mobilne
punkty w pojazdach OSP stacjonujących w Niedzielę
Palmową prz y para alnych kościołach
w Radzanowie, Rogozinie, Woźnikach i Miszewku
Strzałkowskim.
Więcej informacji odnośnie szczepień przeciwko
Covid-19 można uzyskać na stronie Ministerstwa
Z d r o w i a p o d l i n k i e m : h t t p s : / / w w w .-

gov.pl/web/szczepimysie/informacje lub pod
numerem bezpłatnej, całodobowej infolinii 989.
Z kolei o bieżących działaniach Urzędu Gminy
w Radzanowie mających na celu przeciwdziałanie
rozprzestrzenianiu się pandemii Covid-19 przeczytają Państwo na stronie www.radzanowo.pl lub
funpage'u Gminy Radzanowo na portalu Facebook.

Wykaz inwestycji w ramach funduszu sołeckiego 2021
Białkowo - ogrodzenie terenu

Ciółkówko - modernizacja drogi;

na drogi;

Słonecznej;

nych oraz tłucznia na drogę;

świetlicy wiejskiej;

Czerniewo - utwardzenie dróg

Nowe Boryszewo - modernizacja

Stare Boryszewo – remont

Śniegocin - zakup tłucznia

Brochocin - budowa wiaty przy

z użyciem tłucznia;

drogi, remont w świetlicy

świetlicy, remont boiska,

na drogi;

świetlicy wiejskiej, doposa-

Dźwierzno - zakup tłucznia

w Starym Boryszewie

remont dróg z użyciem

Trębin - remont drogi z użyciem

żenie placu zabaw, zakup

i gruzu betonowego na drogi;

Radzanowo - remont pomie-

tłuczenia;

destruktu;

tłucznia;

Juryszewo - remont świetlicy;

szczenia w CKiS, modernizacja

Stróżewko - budowa chodnika,

Wo d z y m i n - m o d e r n i z a c j a

Brochocinek - zakup tłucznia,

Kosino - zakup tłucznia,

boiska sportowego, odwo-

wykonanie dokumentacji

drogi;

remont nawierzchni asfaltowej;

rozprowadzenie ciepłego

dnienie i utwardzenie ulicy;

projektowej chodnika;

Woźniki - doposażenie placu

Chełstowo - zakup tłucznia

powietrza z komina w świetlicy

Radzanowo–Dębniki - zagos-

Szczytno - zakup tłucznia

zabaw, zakup tłucznia na drogi;

i żwiru na drogi;

wiejskiej;

podarowanie terenu przy

na drogi;

Wo ź n ik i – P a k le w y - z a ku p

Chomętowo - zakup tłucznia na

Kostrogaj - odwodnienie drogi;

świetlicy, zakup lampy solarnej;

Ślepkowo Królewskie - zakup

tłucznia na drogi;

drogi;

Łoniewo - remont drogi

Radzanowo – Lasocin - zakup

tłucznia na drogę;

Wólka - remont drogi z użyciem
destruktu

Ciółkowo - remont świetlicy,

z użyciem destruktu;

tłucznia na drogę;

Ślepkowo Szlacheckie - zakup

zakup tłucznia na drogi;

Męczenino - zakup tłucznia

Rogozino - modernizacja ulicy

kostki brukowej, lamp solar-
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Kilka słów od Przewodniczącej Rady Gminy
Drodzy Czytelnicy,
mija już rok odk ąd ż yjemy w zagrożeniu
pandemicznym. Zauważyłam, że oprócz
codziennych obaw o nasze bezpieczeństwo
zdrowotne, wśród wielu codziennych trosk, zarówno
tych, które wynikają z mojej pracy zawodowej,
społecznej, jak i z życia rodzinnego, do głosu
dochodzą głębokie re eksje i przemyślenia na temat
przyszłości naszej Gminy Radzanowo, perspektyw jej
rozwoju, a także poprawy warunków naszego życia.
Z prowadzonych przeze mnie rozmów wynika,
że takie spostrzeżenia nie są obce organom gminy,
zarówno Radzie Gminy, jak i Wójtowi, a także
Mieszkańcom. Wychodząc naprzeciw tym
wyzwaniom, a także w związku ze zmieniającymi się
uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi i
koniecznością wyznaczenia kierunków działań
na najbliższe lata, już przy uchwalaniu tegorocznego
budżetu w grudniu 2020 r. podjęta została wspólna
decyzja władz Gminy o rozpoczęciu działań
zmierzających do opracowania nowej Strategii
Rozwoju Gminy. Poprzednia Strategia przyjęta
uchwałą nr XI/64/15 Rady Gminy Radzanowo z dnia
2 3 . 0 9 . 2 0 1 5 r. o b e j m owa ł a l at a 2 0 1 4 - 2 0 2 0 .
Najogólniej mówiąc Strategia Rozwoju Gminy to
jeden z podstawowych i najważniejsz ych
instrumentów zarządzania gminą, determinujący
sukcesy lub niepowodzenia rozwojowe, stanowiący
długook resow y plan działania, ok reślając y
strategiczne cele rozwoju gminy, przyjmujący
niezbędne kierunki oraz priorytety działania
dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych.
Ustalenia zawarte w tym dokumencie będą stanowiły
podstawę do prowadzenia przez Radę Gminy i Wójta
długookresowej polityki rozwoju społecznogospodarczego. Wśród wielu korzyści płynących
z posiadania strategii rozwoju gminy wymienić
należy:
·identy kację interesów i potrzeb społeczności
lokalnej;
·kreowanie korzystnego wizerunku gminy;
·ułatwienie pozyskiwania zewnętrznych środków
przeznaczonych na rozwój, szczególnie środków
z nowej perspektywy unijnej;
·określenie przyszłych kierunków rozwoju gminy;
·z większenie elastyczności gminy wobec

zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań dla
podejmowanych działań.
Dążenie władz samorządowych do opracowania
dobrej Strategii Rozwoju Gminy nie jest możliwe bez
udziału i akceptacji Mieszkańców, w tym szerokich
konsultacji. Dlatego też zapraszam Państwa
wszystkich do przekazania swojej opinii na temat
opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy na lata
2021-2027 poprzez wypełnienie ankiety online:
https://forms.gle/jg5ysZkNJbjygDcG6. Ankieta
ta jest również dostępna w siedzibie Urzędu Gminy
oraz na stronie internetowej pod adresem
https://www.radzanowo.pl/do_pobrania/rozne.
Wypełnioną ankietę w wersji papierowej należy
dostarcz yć do Urzędu Gminy, wrzucając do
ogólnodostępnej urny.

Kolejnym, bardzo istotnym tematem dla naszej
lokalnej społeczności, który chciałabym poruszyć
w tym krótkim artykule jest ekologia, a zwłaszcza
eliminowanie zagrożeń smogowych. W naszej
Gminie trwa dyskusja na temat źródeł ciepła.
W ubiegłym rok u Zar ząd Województ wa
Mazowieckiego przyjął do realizacji „Mazowiecki
Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE
2020 (MIWOP)”. Celem programu jest polepszenie
warunków życia mieszkańców Mazowsza poprzez
p o p r a wę j a k o ś c i p o w i e t r z a o r a z w s p a rc i e
samorządów gminnych w realizacji uchwały
antysmogowej na Mazowszu. Miło mi Państwa
poinformować, że Nasza Gmina pozyskała w ramach
programu MIWOP środki nansowe na
inwentaryzację źródeł ciepła. Pozyskanie informacji
dotyczących rodzaju i jakości domowych źródeł
ciepła na terenie naszej Gminy jest pierwszym
etapem przygotowania projektu dotyczącego
wymiany urządzeń grzewczych i termomodernizacji
budynków u zainteresowanych osób. Proces
inwentaryzacji na naszym terenie prowadzi
Mazowiecka Agencja Energetyczna. Wypełnienie
stosownej ankiety jest możliwe poprzez formularz
internetowy na stronie www.mae.com.pl/miwop lub
przez kontakt telefoniczny pod numerem +48 510
016 047 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 17:00). Od 20 marca 2021r. prowadzona będzie
również bezpośrednia ankietyzacja; upoważnieni
ankieterzy, wyposażeni w identy katory dokonywać
będą bezpośredniego wywiadu.

Powyższa inicjatywa jest rzeczywistym udziałem
Pana Wójta w realizacji zadań własnych Gminy,
a także wyrazem zaangażowania władz Gminy
w roz wiąz y wanie codziennych problemów
Mieszkańców, w tym dbałości o pozyskiwanie
środków zewnętrznych na inwestycje gminne.
W trwającym stanie epidemii innym, nie mniej
ważnym dla samorządu niż wcześniej poruszane
zagadnienia, jest sposób nansowania
poszczególnych zadań. Samor ząd musi się
dodatkowo mierzyć z nowo wprowadzonymi,
generując ymi nowe obciążenia budżetowe
przepisami, np. tzw. "ustawą śmieciową". Wyzwaniem
jest również poważny spadek dochodów z tytułu
udziałów gmin w PIT i CIT, czy spadek dochodów
p o d at k ow yc h w y n i k a j ą c yc h z e k s p l o at a c j i
elektrowni wiatrowych. Zauważam, że
podejmowane przez Pana Wójta działania w tym
temacie wskazują na jego odpowiedzialność
za zrównoważony rozwój naszej Gminy i troskę
o zachowanie dyscypliny nansowej.
Pragnę podkreślić, że głównym przesłaniem naszych
działań jako władz samorządowych jest budowanie
relacji i porozumienia pomiędzy mieszkańcami
Gminy, bo to uważamy za drogę do przyszłości
i trwałego, zrównoważonego rozwoju gminy.
Z drugiej strony sądzę, że jako Mieszkańcy Gminy
Radzanowo nie możemy przechodzić obojętnie
wobec problemów naszej społeczności i nie włączać
się w podejmowane przez Gminę działania, a potem
narzekać na opieszałość władz i pogarszające się
warunki życia. Dlatego też apeluję, aby starać się
włączać w działania Gminy w możliwe dla nas
s p o s o by, c h o c i a ż by p o p r ze z p r ze s ł a n i e
wypełnionych ankiet.
Na zakończenie z okazji zbliżających się Świąt
Wielkiej Nocy życzę wszystkim Mieszkańcom Naszej
Gminy radości, pokoju oraz wzajemnej życzliwości.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie
napełni Nas nadzieją i wiarą, niech da Nam siłę do
pokonywania trudności i pozwoli z ufnością patrzeć
w przyszłość.

Jolanta Sochacka

Gabinet rehabilitacyjny w Nowych Łubkach bezpłatnie przyjmuje pacjentów z terenu Gminy Radzanowo.
NZOZ „MEDICINES” w Nowych Łubkach 5 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.
Telefon kontaktowy: 24 265 13 13. Do skorzystania z bezpłatnych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej
uprawniony będzie każdy Mieszkaniec
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Gminne inwestycje drogowe
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych to jeden
z priorytetów naszej gminy. Jak podkreśla wójt
Sylwester Ziemkiewicz – „Rozwój infrastruktury
drogowej jest dla mnie jednym z priorytetów inwestycyjnych. Od kiedy objąłem urząd wójta gminy,
stawiam bardzo duży nacisk na zadania w tym zakresie. Do tej pory kompleksowo zmodernizowa-liśmy i
wybudowaliśmy kilkadziesiąt kilometrów dróg.
Oczywiście potrzeby są nadal duże, dlatego cały czas
przystępujemy do kolejnych zadań drogo-wych.
Wśród nich są zarówno drobne remonty, jak
i większe inwestycje. Każde z tych zadań jest niezwykle ważne dla lokalnych społeczności, gdyż wpływa na
poprawę warunków życia Mieszkańców”.
Na początku lutego podpisana została umowa na
wykonanie dokumentacji projektowej ulic i dróg
gminnych. Jej przedmiotem są: ulica Zielona
w Radzanowie, ulica Wiosenna, Kalinowa i Letnia
w Rogozinie oraz droga relacji Szczytno – Chełstowo.
Według ustaleń z wykonawcą zadania dokumentacja

projektowa ma być gotowa do końca października br.
Łączna długość projektowanych odcinków to ponad 3
km. Koncepcja zakłada wykonanie nawierzchni
asfaltowych z poboczami w przypadku drogi oraz
z chodnikami w przypadku ulic. Po sporządzeniu
pełnych planów projektowych gmina będzie miała
podstawy, aby starać się o dotacje zewnętrzne.
O środki nansowe na przedsięwzięcia drogowe
samorząd aplikował już niejednokrotnie. Bez takich
dotacji znacznie trudniej byłoby wykonywać inwestycje; duże obciążenia nansowe samorządu
z tytułu obsługi umów usługowych (m.in. komunikacja, odbiór śmieci, oświetlenie uliczne), nansowania oświaty i programów społecznych wpływają
na niedobór środków własnych, które można swobodnie przekierować na przedsięwzięcia inwestycyjne możliwe do samodzielnej realizacji.
Na koniec ubiegłego roku w odpowiedzi na
ogłoszony konkurs gmina wystąpiła również do
Wojewody Mazowieckiego o do nansowanie

Wielkie serce na nakrętki

Kultura ﬁzyczna i sport
Nieodzownym elementem życia wielu naszych
Mieszkańców jest sport. To nie tylko rozrywka
i rekreacja. To również dbałość o zdrowie, dobre
samopoczucie i sposób na relaks.
Dla każdego samorządu sport i kultura zyczna
n a l e ż ą d o z a d a ń w ł a s nyc h , n a n s owa nyc h
ze środków budżetowych. Szereg ustaw i aktów
normatywnych nakłada na gminy obowiązek organizacji i wspierania nansowego dla działalności
sportowej podejmowanej przez lokalne kluby
sportowe i organizacje pozarządowe. Radni,
w drodze podejmowanych uchwał, wprowadzają
zarówno regulaminy dla funkcjonowania gminnych
obiektów sportowych, jak i programy współpracy
z tzw. trzecim sektorem w zakresie upowszechniania
idei kultury zycznej i sportu.
Aby sprawnie, a przede wszystkim jawnie nansować z budżetu gminnego działalność podmiotów
prowadzących zajęcia sportowe i organizujących
wydarzenia sportowo-rekreacyjne dedykowane
mieszkańcom, samorządy ogłaszają konkursy ofert.
Zgodnie z ustawą o sporcie oraz ustawą o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie w konkursach
tych oferenci określają przedmiot, zakres, spodziewane efekty oraz kosztorysy działań, które chcą
zrealizować w swoich inicjatywach.
Nasz samorząd od wielu już lat wspomaga nansowo kluby i inne podmioty, cyklicznie ogłaszając
konkursy ofert zarówno z zakresie rozwoju sportu, jak
i kultury zycznej. Funkcjonujące na terenie Gminy
Radzanowo uczniowskie i gminne kluby sportowe
oraz stowarzyszenia zgłaszają przede wszystkim
aplikacje o dotowanie zajęć sportowych dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych, szkolenia, współzawodnictwo z piłki nożnej, czy z piłki ręcznej, aerobik,

inwestycji drogowej. Złożony wniosek został zakwali kowany przez komisję oceniającą zarówno pod
względem formalnym, jak i merytorycznym; aktualnie oczekuje na opublikowanie tzw. „listy rankingowej”. Jeśli zostanie wyłoniony, modernizacji
podlegać będzie również ulica Wiśniowa
w Radzanowie.
Po zabezpieczeniu odpowiedniej wysokości środków własnych Gmina będzie aplikowała również do
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o dotacje na
remonty dwóch odcinków dróg w Kosinie (Pieńki
i Parcele). Kolejna inwestycja przewidziana do realizacji w tym roku to także ulica Słoneczna w Rogozinie;
nawierzchnię asfaltową zyska odcinek przy kościele.
Niezależnie od dotowanych zadań drogowych
Gmina realizuje bieżącą konserwację i naprawę dróg
gminnych z użyciem tłucznia dolomitowego. W tym
roku zaplanowano zakup ponad 3 tys. ton tego
kruszywa; aktualnie trwa postępowanie przetargowe,
które wyłoni dostawcę.

tness, biegi przełajowe, uczestnictwo w zawodach
sportowych, naukę pływania, a także doposażenie
w sprzęt sportowy. Ważnym aspektem wyłanianych
ofert jest efektywne wykorzystanie gminnej infrastruktury sportowej, a więc trawiastych boisk sportowych, Orlika, hali sportowej, czy innych obiektów
gminnych. Tylko w ciągu ostatnich 5 lat gmina
wydatkowała blisko 417 tys. zł na upowszechnianie
kultury zycznej i sportu (w tym 107 tys. zł na kulturę
zyczną oraz 310 tys. zł na sport). Cyklicznie oferty
składają dwa gminne kluby pił-karskie tj. ULKS
Ciółkowo i GLKS Polonia Radzanowo oraz uczniowskie kluby sportowe UKS „Atleta” i ULKS „Olimpia”,
działające w Szkole Podstawowej
im. M. Kopernika w Radzanowie.

Zbieranie nakrętek to jedna z najpopularniejszych
akcji o charakterze charytatywno-ekologicznym.
W ten sposób można pomóc osobom potrzebującym,
jednocześnie dbając o środowisko. W centrum
Radzanowa zamontowano czerwony pojemnik
w kształcie serca na plastikowe nakrętki. Serce zostało
podarowane naszej gminie przez rmę Remondis
Drobin. Za piękny dar serdecznie dziękujemy!
Zapraszamy naszych Mieszkańców dla zapełniania
serca nakrętkami. Można tam wrzucać wszelkie
plastikowe nakrętki, bez względu na kształt, czy kolor.
Mogą to więc być nakrętki, np. po napojach, kawie,
mleku, czy jogurtach. W pojemniku zostawić możemy
również zakrętki po chemii gospodarczej, po płynach
do zmywania, szamponach i płynach do płukania.
Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych
przedmiotów.
Zbierane nakrętki będą przekazywane do Fundacji
"Portal Fm-Pomagamy Dzieciom"
https://www.facebook.com/Fundacja-Portal-FmPomagamy.../
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PIT i CIT wpływają na budżet gminy
Od kilku lat Gmina Radzanowo znajduje się
w czołówce gmin Powiatu Płockiego pod względem
atrakcyjności inwestycyjnej. Tylko w ostatnim roku to
u nas wydano 64 pozwolenia na budowę budynków
jednorodzinnych mieszkalnych, a lista podatników
opłacających podatki od gruntów i nieruchomości do
gminnego budżetu wzrosła o kolejne 354 osoby. Jak
wyjaśnia wójt Sylwester Ziemkiewicz "uzbrajanie
terenów inwestycyjnych w sieć wodnokanalizacyjną, gazową, oświetlenie uliczne, chodniki
i drogi to jeden z naszych priorytetów. Do realizacji
większości z tych zadań sięgamy po nansowanie
unijne, gdyż nasze środki własne w pierwszej kolejności nansują oświatę, komunikację, czy odbiór
śmieci. Nowa perspektywa unijna to kolejne możliwości rozwoju samorządu. I tu na pierwszy plan

wychodzą oczekiwania samych Mieszkańców, którzy
w trwającym do 2 kwietnia ankietowym badaniu
wsk ażą pożądane k ierunk i roz woju Gminy
Radzanowo na lata 2020 - 2027”.
Realne możliwości nansowe Gminy Radzanowo
uzależnione będą również od środków nansowych,
jakimi dysponować będziemy jako własnym
wkładem do zaplanowanych inwestycji. W tej kwestii
wyraźnie rośnie społeczna i nansowa odpowiedzialność M ieszk ańców Gminy R adzanowo.
Prowadzone corocznie kampanie nt. świadomego
rozliczania podatku dochodowego zgodnie
z miejscem zamieszkania przynoszą pierwsze efekty
w postaci dochodów z podatku PIT i CIT. Niestety nie
wszyscy nadal wiedzą, że do kasy gminnej wraca
z Urzędu Skarbowego 38,16 % podatków

Mieszkańców rozliczanych zgodnie z miejscem
zamieszkania. Wpływy budżetowe z tytułu podatków
PIT i CIT stanowią główne źródło budżetu Gminy,
więc warto o tym pamiętać przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego.

Przed nami obowiązkowy spis powszechny
1 kwietna 2021 roku rozpocznie się Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań. To obowiązkowe
badanie realizowane raz na 10 lat przez Główny Urząd
Statystyczny. Czas trwania spisu przedłużony zostanie
z 3 do 6 miesięcy.
Zebrane w ramach spisu dane będą przez najbliższą
dekadę podstawą wiedzy statystycznej o Polsce.
Od danych ze spisu zależą m.in. kwoty dotacji
dla gmin, cz y środki na ochronę zdrowia
w poszczególnych regionach. Ale nie tylko.
Informacje ze spisów analizują także inwestorzy,
samorządy i instytucje unijne.
PODSTAWOWĄ I OBOWIĄZKOWĄ metodą będzie
samospis internetowy. Osoby, które nie mają w domu
komputera i Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu

G m i n y. W k a ż d e j g m i n i e w Po l s c e b ę d z i e
funkcjonować miejsce do samospisu internetowego,
będzie też można liczyć na wsparcie wyznaczonego
pracownika Urzędu. Ze względu na ograniczenia
epidemiczne, warto wcześniej zadzwonić do Urzędu
Gminy i zapytać o możliwość spisania się.
W razie problemów albo braku możliwości
technicznych w spisie pomogą rachmistrzowie,
którzy przeprowadzą wywiady telefonicznie,
a w wyjątkowych sytuacjach osobiście.
Więcej informacji można zasięgnąć na stronie
https://spis.gov.pl/. Od 15 marca została też
uruchomiona specjalna infolinia spisowa (22 279 99
99).

Piękny Jubileusz 100 – lecia
urodzin Pani Ireny Feliciak
Jubileusz 100-lecia urodzin jest niezwykłym
wydarzeniem. Dnia, 27 lutego 2021 r. swoje 100.
urodziny obchodziła Pani Irena Feliciak, mieszkanka
Chomętowa.
Uroczystość odbyła się w otoczeniu wyłącznie
najbliższej rodziny. Ze względu na panującą epidemie
przedstawiciele Samorządu Gminy Radzanowo nie
odwiedzili Jubilatki w miejscu jej zamieszkania. List
gratulacyjny i okolicznościowy upominek został
złożony na ręce domowników.
W liście gratulacyjnym skierowanym do Dostojnej
Jubilatki, oprócz wyrazów głębokiego szacunku
i wielkiego uznania oraz podziękowań za wszystkie
przeżyte lata, Wójt Gminy Radzanowo Sylwester
Ziemkiewicz napisał: Wiek podeszły to niezwykły
i cenny dar. To właśnie w jesieni życia człowiek,
poprzez bogate doświadczenia, w największym
stopniu wpływa na zachowanie tradycji i kultury.
Dostojnej Jubilatce jeszcze raz gratulujemy tego
pięknego Jubileuszu, jednocześnie życzymy dużo
zdrowia, by każdy kolejny dzień był radosny, pełen
życzliwości i miłości osób najbliższych.

Z ogromną wdzięcznością i słowami podziękowania zwracam się do wszystkich osób, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych,
które swoim działaniem, pracą i darowiznami wsparli organizację 29. Finału WOŚP w Gminie Radzanowo.
W gronie tym znajdują się: wolontariusze i ich rodzice, opiekunowie skarbon stacjonarnych, wójt Sylwester Ziemkiewicz,
KGW „Zakątek nad Słupianką” z Białkowa, KGW „Eko-Gosposie” z Brochocina, Stowarzyszenie Anielski Kredens” z Rogozina,
KGW „Przyjaciele” z Męczenina, „Senioritki z Radzanowa”, Stowarzyszenia „Wesoła Chatka” z Boryszewa, Firma MDP Dublas i Idźkowscy,
Firma ART-MAT Edyta i Jacek Matusiak, Grupa Budmat Auto Płock, SPR Wisła Płock, GLKS Polonia Radzanowo,
OSP Juryszewo, OSP Nowe Boryszewo, OSP Radzanowo, OSP Rogozino, OSP Szczytno i OSP Woźniki,
DPS „Nad Jarem” w Nowym Miszewie,Drużyna Harcerska „Wiercipięty” z Radzanowa oraz osoby pragnące zachować anonimowość.
Magdalena Kosielińska
Szef gminnego sztabu #4840
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Strażacy pomagają
Początek lutego br. był dla strażaków dniami
i nocami wytężonej pracy. Ramię w ramię druhowie
z Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z jednostkami
Państwowej Straży Pożarnej pomagali, zabezpieczali
i ratowali przed wezbranymi wodami Wisły. Ogromny
zator lodowy na rzece, w wyniku którego przybrane
stany wód zagrażały dobytkowi i samym
mieszkańcom, postawiły strażaków w gotowości.
Druhowie stanęli na wysokości zadania a wszystkim

zaangażowanym należy się wielkie podziękowanie.
Druhowie z OSP Radzanowo, OSP Rogozino, OSP
Woźniki i OSP Juryszewo- DZIĘKUJEMY!
W sumie w działaniach powodziowych brało udział
61 jednostek OSP, w tym 4 z terenu naszej gminy. Do
działań strażaków należało patrolowanie wałów
przeciwpowodziowych, prowadzenie odczytów
wodowskazów, zabezpieczanie mienia ludzkiego
poprzez układanie worków z piaskiem, czy naprawa

wałów uszkodzonych przez bobry. W okresie do 9
lutego do odwołania alarmu przeciwpowodziowego
nasze jednostki wyjeżdżały łącznie 10 raz y.
W wyjazdach tych wzięło udział 48 druhów.
Po zakończonych działaniach wielkie słowa uznania
za pracę, pomoc i zaangażowanie w tej trudnej
sytuacji przekazał na ręce Druhów wójt Sylwester
Ziemkiewicz.

Samorządowe Przedszkole w Radzanowie
Czas pandemii to szczególnie trudny okres dla nas
wszystkich. Problemy z nią związane nie ominęły
również przedszkola. We wrześniu 2020r. dołączyły
do nas dwie grupy trzylatków, które w zasadzie od
początku musiały stać się „dorosłe”. Nieznajomość
przedszkola wynikająca z baraku możliwości poznania go podczas dni otwartych, brak czułych pożegnań z rodzicami i zupełnie nowe ciocie z całą
pewnością nie sprzyjały dobrym emocjom dzieci
rozpoczynającym przygodę z przedszkolem.
Z perspektywy prawie siedmiu miesięcy możemy
uznać, że w wielu dziedzinach udało nam się znaleźć
sposób na to, aby dzieci czuły się w przedszkolu
bezpiecznie. Wymagało to zmian w organizacji pracy
i budowania zupełnie nowych dróg komunikacji ze
światem zewnętrznym.
Od początku roku kadra przedszkola postanowiła
(oczywiście w miarę reżimu sanitarnego) pracować
tak jakby pandemii nie było. Co prawda brak kontaktów bezpośrednich z rodzicami oraz konieczność
izolowania od siebie poszczególnych grup, a także
przymusowa kwarantanna to sytuacje, które nie
sprzyjają budowaniu właściwych relacji, współpracy,
wymiany myśli.
Niezależnie od sytuacji podejmujemy nowe
wyzwania. Nasze przedszkole postawiło jak zawsze
na nowe metody pracy z naciskiem na umiejętności
kodowania. Jesteśmy dumni, że udaje się nam
pogłębić swoją wiedzę i zdobyć certy katy poświadczające nasze umiejętności. Kadra pedagogiczna
wspierana przez personel pomocniczy dokłada
wszelkich starań, aby w przedszkolu dbać o zdrowie

dzieci poprzez systematyczne spacery i zabawy na
świeżym powietrzu. Staramy się wykorzystywać
potencjał lokalny, jakim jest wiejski plac zabaw i park
w Radzanowie. W czasie zajęć w salach stosujemy
aktywne metody pracy tak, aby dzieci jak najmniej
czasu spędzały przy stolikach. Dbamy o doposażanie
w pomoce dydaktyczne, które będą pomocne
w kształtowaniu umiejętności cyfrowych niezbędnych już w pierwszych latach nauki w szkole.
Od początku roku wspierani przez organ prowadzący jakim jest Gmina Radzanowo kontynuujemy
prace związane z poprawą estetyki i wyposażenia
palcówki. Generalnie wyremontowano dwie łazienki,
wymieniano podłogi, malowano ściany, zakupiono
nowoczesne i funkcjonalne meble. W nadchodzące
wakacje zostaną wyremontowane kolejne dwie
łazienki i sala dzieci czteroletnich. Potrzeb i wyzwań
jest cały ogrom, ale stawiamy kolejne kroki, które
sprawią, że przedszkole będzie coraz bardziej
przyjazne dzieciom.
Remonty to ważna sprawa, ale nie można zapominać o bieżącej pracy z dziećmi. W naszym przedszkolu uczymy się od siebie. Nauczyciele poszukują
i dokształcają się, aby wprowadzać w życie nowości
edukacyjne. Wciąż wzbogacamy bazę edukacyjną.
Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ przedszkola nie
mogą korzystać z programów rządowych związanych chociażby z zakupem komputerów i tablic
multimedialnych. To zadanie, z którym borykają się
samorządy. W obecnej dobie lalki, wózki są ważne, ale
zdajemy sobie sprawę, że dziesiejsze pokolenia są
bardziej zainteresowane klockami kreatywnymi

i multimediami. Korzystanie z tego typu sprzętu staje
się bardzo istotne podczas wprowadzonych elementów zdalnego nauczania już na etapie klasy
I szkoły podstawowej.
Nie zapominamy, że jednym z najważniejszych
elementów pracy przedszkola jest mądra zabawa,
która uczy otwartości, współpracy, kreatywności,
samodzielności.
Czy wszystkie działania oceniamy na szóstkę? Z całą
pewnością nie, ale ciągłe poszukiwanie, wprowadzanie zmian i analiza poczynań sprawia, że w wielu
dziedzinach poczyniliśmy postępy i poprawiliśmy
jakość pracy.
Myśląc o koncepcji pracy naszego przedszkola
staramy się zachować właściwy balans między
wszystkimi formami aktywności dzieci, ze szczególnym naciskiem na relacje dzieci z rówieśnikami,
ale i dorosłymi. Zależy nam na poczuciu ich bezpieczeństwa i akceptacji. Staramy się stawiać granice
i uczyć odróżniania właściwych i tych niewłaściwych
zachowań. Jesteśmy pewni, że nie ma czegoś takiego
jak „bezstresowe wychowanie”. Dzieci są wspaniałymi obserwatorami, zatem pokażmy im, jak stać się
fajnym, wartościowym człowiekiem.
Serdecznie zapraszamy na naszą nową stronę
www.przedszkoleradzanowo.pl gdzie na bieżąco
piszemy o realizowanych projektach, uzyskiwanych
certy katach oraz podejmowanych działaniach
dyda-ktyczno – wychowawczych poszczególnych
grup.
Izabela Tomaszewska
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Perła w nauczycielskiej sieci
Kolejny rok szkolny mija pod znakiem pandemii.
Zapewne przejdzie do historii, ponieważ nauka wciąż
odbywa się w trybie zdalnym. Mówi się wiele
o bohaterstwie dorosłych, szczególnie w tych
zawodach, gdzie ludzie narażeni są najbardziej na
ryzyko zakażenia koronawirusem. Obok dorosłych dzieci, które niespodziewanie musiały pozostać
zamknięte w domu i przyzwyczaić się do innej formy
nauczania. I z pewnością są wśród nich bohaterowie,
którzy mimo nietypowej sytuacji wykorzystali ten
czas na swój rozwój, nie zmarnowali go. Tym, którzy
chociaż minimalnie podnieśli swoje wyniki w nauce,
należą się podziękowania od rodziców i nauczycieli.
A może często za tymi sukcesami stoją również

rodzice, którzy wspierają swoje pociechy w tym
trudnym czasie. Zaś tym, którzy nieco „przespali” te
kilka miesięcy, pozostaje życzyć większej motywacji
do nauki w kolejnych dniach.
Nie brakuje też wśród naszych uczniów prawdziwych pereł, wszak jesteśmy szkołą „poławiaczy pereł”.
Otrzymaliśmy ten tytuł już kilka lat temu jako podsumowanie naszych działań w rozwijaniu kreatywności, twórczej postawy, wzbudzaniu pasji do nauki,
ciekawości świata i rozwoju osobistych uzdolnień.
Taką perłą, która wpadła w nauczycielską sieć, jest
Olga Florczak, obecnie uczennica klasy VIII b ze Szkoły
Podstawowej w Radzanowie. Olga od początku
swojej edukacji osiągała wysokie wyniki w nauce
i sukcesy w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Była i jest koordynatorką różnych zadań
w klasie i w szkole. Aktywnie pracuje w samorządzie
uczniowskim i chórze szkolnym. Pełniąc funkcję
przybocznej 3DH „Wiercipięty”, dobrze służy szkole,
drużynie i hufcowi „Mazowsze”. Poprowadziła m. in.
zastęp do zwycięstwa w czasie rajdu w październiku
2019, wykonała śpiewnik z piosenkami Szarych
Szeregów oraz przygotowała materiały do nagrania
wywiadu z Tadeuszem Zawadzkim na podstawie
„Kamieni na szaniec” w ramach realizacji programu
„Zośki wiara”, w którym młodzież przywołuje pamięć
o bohaterach Szarych Szeregów. Poprowadziła
zbiórkę Gaszyn Challenge – ćwiczymy dla Zosi.
Przez dwa ostatnie lata na koniec roku szkolnego
uzyskała średnią ocen 6,00. Uczestniczyła (wspólnie
z koleżankami z klasy – Zuzanną Bąkowską i Kingą
Sepiołą) m.in . w takich konkursach , jak #OSEWyzwa-

Rogozińskie przedszkolaki dokarmiały ptaki
Tegoroczna zima dała się we znaki. Co prawda
zwierzęta są przystosowane do życia w różnych
warunkach pogodowych, ale zima – a szczególnie
taka, jak w tym roku – jest dla nich bardzo trudna.
Rogozińskie przedszkolaki nie zapomniały o tym,
że zimą należy pomagać zwierzętom. Najłatwiej
pomagać ptakom, bo wokół nas żyje ich dużo.
W tym roku w naszej ptasiej stołówce pojawiły się
cztery nowe karmniki. Za ich wykonanie bardzo
dziękujemy rodzicom Bartka Chrapkowskiego
i Michała Paduchowskiego oraz panu Arturowi
Rutkowskiemu.
Dziękujemy również wszystkim dzieciom, że tak
licznie i ochoczo przynosiły pokarm dla „ptasich
przyjaciół”.
ZSP w Rogozinie

Pyszna sanna w Przedszkolu Samorządowym w Rogozinie
Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego
w Rogozinie wzięły udział w konkursie
zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe
w Płocku, zatytułowanym „Saneczkowe szaleństwo!”
Ich zadaniem było odpowiedzieć w formie wierszyka
na pytanie konkursowe –„Z ilu śniegowych kul można
ulepić bałwana?”, następnie udostępnić post, polubić
go i zachęcić do zabawy inne przedszkole, oznaczając
je w komentarzu. Do wygrania były saneczki.
Oto wierszyk przedszkolaków:
Nasz bałwanek, śmieszny panek,
Zrobię kulę, zrobię dwie,
Skleję i już trzyma się!
Trzecia kula – oto głowa
I gura już gotowa!
Tak bałwana dziś lepimy
A jak zechcesz kilka kulek
Jeszcze dołożymy!

Wierszyk tak bardzo spodobał się jurorom, że

postanowili nagrodzić Rogozińskie maluchy
sankami. Wręczyła je Iwona Sierocka - wicestarosta
Powiatu Płockiego. Zabawa na śniegu była wspaniała
i dała przedszkolakom dużo radości.
ZSP w Rogozinie

nie, w którym przyznaną szkole nagrodą jest mobilna
pracownia multimedialna czy
w I Interaktywnym Turnieju Wiedzy o Powiecie
Płockim i Ziemi Płockiej.
Wysokie wyniki i sukcesy w różnych konkursach
dały jej możliwość uzyskania stypendium dla uczn i ów s zc ze g ó l n i e u zd o l n i o nyc h M a r s z a ł k a
Województwa Mazowieckiego. W ramach tego
projektu, pracując pod kierunkiem matematyka
E l ż b i e t y Po d w i ą z k i , zd o by ł a w y róż n i e n i e
w Międzynarodowym Konkursie Kangur w 2020 roku.
Poprzedni rok szkolny przyniósł jej jeszcze inne
sukcesy – została laureatką ogólnopolskiego konkursu Olimpus sesja wiosenna z chemii, otrzymała
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie EDI Pingwin
z języka angielskiego. Już w klasie VII udało jej się
uzyskać tytuł nalistki etapu wojewódzkiego
w Konkursie Polonistycznym organizowanym przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Sukces ten
powtórzyła w obecnym roku szkolnym. Kolejny raz
uzyskała tytuł laureatki w ogólnopolskim konkursie
Olimpus sesja jesienna z języka polskiego.
Olga wyróżnia się również w dziedzinie sportu,
a od kilku lat należy do wielkiej radzanowskiej
drużyny wolontariuszy WOŚP. Uczennica godnie
reprezentuje Szkołę Podstawową im. Mikołaja
Kopernika w Radzanowie w najbliższym środowisku,
powiecie, województwie i kraju. Gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych.
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DANE KONTAKTOWE
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 - zezwolenia 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

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie
ul. Płocka 32, e-mail: gops@radzanowo.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.przedszkoleradzanowo.pl

RADA GMINY RADZANOWO
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
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
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

