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Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego
W dniu 17 czerwca 2021 r. w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie odbyła się
niezwykła uroczystość z okazji 50-lecia pożycia
małżeńskiego. Złote Gody świętowały pary, które
wyraziły chęć udziału w przekazaniu odznaczeń.
Dostojnym Jubilatom z Gminy Radzanowo wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Odznaczenie to przyznaje Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, w dowód społecznego
uznania dla trwałości małżeństw.
Wydarzenie rozpoczęła Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Agnieszka Grabarczyk, która wyraziła
uznanie i podziękowała Jubilatom za godne i długie
pożycie małżeńskie oraz piękny przykład dla
młodego pokolenia.
Wójt Gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz

złożył Jubilatom serdeczne gratulacje i życzenia na
kolejne dni tej pięknej, romantycznej i codziennie
innej drogi życia. Z równie ciepłymi życzeniami
zwróciła się do Jubilatów Przewodnicząca Rady
Gminy Radzanowo Jolanta Sochacka.
Kulminacyjnym punktem uroczystości był akt
dekoracji medalem, którego w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Wójt Gminy.
Wzruszeni Jubilaci otrzymali również okolicznościowe dyplomy, kwiaty oraz słodkie upominki.
Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
odznaczeni zostali:
- Zo a i Mieczysław Brykała
- Barbara i Jan Dublas
- Zo a i Henryk Głowacki
- Maria i Ryszard Jóźwiak

- Hanna i Roman Kobielscy
- Magdalena i Ryszard Kosińscy
- Jadwiga i Jan Krzemińscy
- Krystyna i Tadeusz Krzyżewscy
- Marianna i Kazimierz Matusiak
- Daniela i Jan Pietrzak
- Urszula i Tadeusz Rak.
Jubilatom, którym powody osobiste nie pozwoliły
na uczestnictwo w uroczystości, medale oraz
upominki zostaną wręczone w uzgodnionym
terminie.
Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy
i życzymy zdrowia oraz rodzinnego szczęścia na
kolejne lata.
USC Radzanowo

Inwestycje w infrastrukturę oświatową
W naszej gminie wakacje zapowiadają się pracowicie m.in. z uwagi na zaplanowane inwestycje
w infrastrukturę oświatową. Już podczas majowej
sesji Radni Gminy podjęli stosowne uchwały, dzięki
którym ruszą prace remontowe w budynku
Samorządowego Przedszkola w Radzanowie oraz
formalności zmierzające do rozbudowy Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Rogozinie.
Siedziba radzanowskiego przedszkola powstała

w latach 80 – tych XX w. jako nowoczesny wówczas
pawilon wzorowany na styl skandynawski (tzw. typ
ciechanowski). Do tej pory obiekt przechodził
sukcesywnie większe i mniejsze remonty, okresowe
konserwacje oraz prace porządkowe. Na rok bieżący
zaplanowano kontynuację modernizacji sal dydaktycznych i łazienek oraz renowację elewacji
i ogrodzenia. W budżecie gminnym zabezpieczono
na ten cel środki w wysokości 120 tys. zł.

Z kolei ponad 1,7 mln zł przeznaczone będzie
na rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Rogozinie o oddziały przedszkolne. W związku
z narastającym niedoborem lokalowym w tej
placówce przyjęto koncepcję rozbudowy w systemie modułowym, która pozwoli na uruchomienie
zajęć dydaktycznych już od września 2022 roku.
Dokończenie str. 5
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„DOBRY START” 300+. Elektroniczny wniosek do ZUS.
15 czerwca 2021 roku Rada Ministrów przyjęła
rozporządzenie zmieniające zasady naboru
wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny
2021/2022.
Od 1 lipca 2021 r. składanie wniosków o ustalenie
prawa do świadczenia Dobry Start będzie odbywać
się wyłącznie w formie elektronicznej, a obsługą
zadania, zamiast gminy, zajmie się Zak ład
Ubezpieczeń Społecznych.
Nie będzie natomiast możliwości składania wniosków w formie tradycyjnej – papierowej.

Warto zaznaczyć, że dla osób, które do tej pory
składały wnioski o świadczenie poprzez bankowość
elektroniczną, PUE ZUS oraz system Empatia zmiana
będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy
składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim
samym trybie. Wnioski w formie elektronicznej
można składać do dnia 30 listopada br.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie
ZUS.
GOSP Radzanowo

Nowy okres zasiłkowy 2021/2022
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radzanowie informuje, że od dnia 1 lipca br. można
składać drogą elektroniczną (Emp@tia, ePUAP,
bankowość elektroniczna, PUE ZUS) wnioski na nowy
ok res zasiłkowy 2021/2022 na następujące
świadczenia: świadczenia rodzinne, fundusz
alimentacyjny.
Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 sierpnia br.
wnioski na w/w świadczenia można składać drogą
t r a d yc y j n ą ( p a p i e ro w ą ) w s i e d z i b i e G O P S
w Radzanowie.
Przypominamy, że wnioski składa się w Urzędzie
G m i ny w ł a ś c i w y m z e w z g l ę d u n a m i e j s c e
zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia.

Wzory wniosków będą dostępne na stronie Gminy
Radzanowo pod adresem www.radzanowo.pl
w zakładce Do pobrania lub na stronie Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast
od dnia 1 sierpnia br. można będzie je pobierać
osobiście w siedzibie ośrodka.
Podstawą szybkiej realizacji świadczenia jest
prawidłowo wypełniony wniosek oraz dostarczenie
w ymaganych ustawami dokumentów.
Wnioskodawcy proszeni są o dokładne wypełnienie
danych osobowych, numeru PESEL, wskazanie konta
na który należy przekazać świadczenie.
W przypadku ubiegania się o świadczenia
rodzinne, fundusz alimentacyjny rokiem

kalendarzowym, z którego dochody stanowią
podstawę ustalenia prawa jest rok 2020. Prawo do
świadczeń ustala się z uwzględnieniem określonych
ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
Dodatkowe informacje można uz yskać
w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radzanowie, ul. Płocka 32 codziennie
od poniedziałku do piątku osobiście lub telefonicznie
pod numerem telefonu 24 369 50 23, 24 369 50 25, 24
369 50 26, 24 369 50 27 oraz na stronie Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
(www.mpips.gov.pl).
GOPS Radzanowo

Trwa Narodowy Spis Powszechny 2021
Przypominamy, że na każdym mieszkańcu Polski
spoczywa obowiązek wzięcia udziału w Narodowym
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis
trwa do 30 września br.
Najdogodniejszą i obowiązkową formą udziału
pozostaje samospis. Można go wykonać o każdej
porze, na dowolnym urządzeniu mobilnym podłączonym do Internetu, w domu lub gminnym
punkcie spisowym.
Obowiązku spisowego można dopełnić również
drogą telefoniczną; w tym przypadku kontakt
nawiąże rachmistrz spisowy. Jeśli rachmistrz

zadzwoni lub odwiedzi nas w domu, zgodnie
z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności
i mieszkań (art. 17a ust. 1-3), nie można odmówić mu
przekazania danych.
Przypominamy, że rachmistrz dzwoni z numeru
22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej 22 279 99
99. Tożsamość rachmistrza sprawdzić można pod
linkiem: https://spis.gov.pl/jak-zwery kowacrachmistrza-spisowego/
Udział w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.
Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się

z możliwością nałożenia kary grzywny przez sąd,
co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
W razie wątpliwości można zadzwonić na infolinię
spisową: 22 279 99 99 lub zadać nam pytanie przez
stronę internetową GUS: https://stat.gov.pl/pytaniai-zamowienia/pytanie-o-narodowy-spispowszechny-ludnosci-i-mieszkan. Na pytania o spis
powszechny zadane w mediach społecznościowych
nie udzielamy regularnych odpowiedzi.

Bezpłatna pomoc psychologiczna
Szanowni Mieszkańcy,
na terenie gminy prowadzony jest punkt konsultacyjny z zakresu pomocy psychologicznej.
Konsultacje odbywają się we wtorki w Domu
Ludowym w Rogozinie przy ul. Strażackiej 3.
Psycholog świadczy usługi w zakresie konsultacji
i poradnictwa grupowego i indywidualnego.
Wsparcie psychologiczne obejmuje m. in.: pomoc
osobom w kryzysie (np. zdarzenia losowe, śmierć
bliskiej osoby, utrata pracy, niepowodzenia osobiste,
porażki życiowe); poradnictwo w zakresie kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów;
analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych dziecka lub
przyczyn trudności w relacjach rówieśniczych;
poradnictwo rodzinne; wsparcie psychologiczne dla

partnerów oraz dorosłych dzieci osób uzależnionych;
pomoc w nauce konstruktywnych metod radzenia
sobie ze stresem, w tym będących następstwem
uzależnień; pomoc w samopoznaniu, znalezieniu
przyczyn problemów, trudności czy niepowodzeń
różnych sferach życia (emocjonalnej, zawodowej,
rodzinnej); przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym takim jak: fobia społeczna, lęk,
depresja, agresja, złość, trudności w relacjach interpersonalnych.
Dyżur pełni psycholog p. Anna Krekora.
Zapraszamy każdego Mieszkańca gminy, który czuje
potrzebę skorzystania z profesjonalnej pomocy.
Informacji udziela GOPS w Radzanowie pod nr tel.
24 369 50 24.

Punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"
Gmina Radzanowo podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ramach współpracy przy realizacji Programu Czyste Powietrze.
Przy Urzędzie Gminy w Radzanowie powstanie punkt konsultacyjny, gdzie na miejscu będzie można składać wnioski o doﬁnansowanie
na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu jednorodzinnego w ramach ww. programu.
Punkt konsultacyjny jest w trakcie tworzenia. Oddelegowany pracownik przejdzie odpowiednie szkolenia,
tak aby wszystko zaczęło działać jeszcze w sierpniu br.
Szczegółowy harmonogram funkcjonowania punktu konsultacyjnego zostanie opublikowanyna gminnej stronie internetowej.
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Nowe ceny za wodę i ścieki
W styczniu 2018r. na podstawie nowelizacji ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021
r., poz. 624 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
2028) ustanowiono nowy organ regulujący opłaty za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, tj. Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie. Rolą Wód Polskich – jako
organu regulującego te opłaty – jest nadzór nad
wysokością cen i stawek opłat, tak aby były one
racjonalne i uzasadnione wyłącznie niezbędnymi

kosztami ponoszonymi przez przedsiębiorstwo
wod.-kan, a co za tym idzie ochrona obywateli przed
nieuzasadnionymi podwyżkami.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie decyzją z dnia 13.05.2021r.
zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Radzanowo na okres 3 lat. Taryfa
weszła w życie z dniem 14.06.2021r.
Jako załącznik do gazety przedstawiamy wysokość
cen stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązu-

jących na terenie Gminy Radzanowo od 14.06.2021r. .
Duża rozpiętość cen wynika z wielu powodów.
Jednym z nich jest liczba przyłączonych użytkowników sieci. Im jest ich mniej, tym opłata za utrzymanie
jest wyższa, ponieważ koszty rozłożone są na
mniejszą liczbę odbiorców. Dlatego też zachęcamy
miesz-kańców Gminy, aby tam gdzie istnieje
możliwość, przyłączali się do istniejącej sieci kanali
z
a
c
y
j
n
e
j
i wodociągowej.

Przegląd inwestycji gminnych
Ulica Wiśniowa w Radzanowie
Radzanowski Samorząd pozyskał 950 tys. zł
na zadanie pt. „Przebudowa drogi gminnej –
ulicy Wiśniowej w miejscowości Radzanowo”.
To szlak o długości ok. 270 m, stanowiący
jeden z głównych dojazdów do miejscowego
przedszkola i szkoły. Pozyskana dotacja oraz
środki budżetowe pozwolą na wykonanie
nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m,
obustronnych chodników, zjazdów na posesje
oraz kanalizacji deszczowej.

Ulica Słoneczna w Rogozinie
To jedna z pierwszych i głównych dróg tej
miejscowości, wymagająca remontu.
W ramach tego zadania zostaną naprawione
ubytki w istniejącej nawierzchni asfaltowej, a
na odcinku ponad 300 metrów zaplanowano
położenie podbudowy tłuczniowej wraz z
regulacją studzienek kanalizacyjnych i
wykonaniem jezdni asfaltowej. W ramach
postępowania przetargowego wyłoniono
wykonawcę – rmę DROG-BET z Sochaczewa.

Rozbudowa kanalizacji
Kanalizacja sanitarna na terenie gminy jest
sukcesywnie rozbudowywana w miarę
posiadanych możliwości nansowych. Radni
zabezpieczyli w budżecie gminy na 2021 rok
środki na ten cel w łącznej kwocie ponad 1,7
mln zł. Obecnie zadanie jest po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
Inwestycja obejmie ulice: Słoneczną, Zieloną,
Cichą i Makową w Rogozinie, ulicę Ostatnią w
Radzanowie oraz drogę gminną w Stróżewku.

Kosino Parcele i Kosino Pieńki
Dzięki pozyskanej dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego zostaną wyremontowane
dwa odcinki dróg w miejscowości Kosino.
Prace będą polegały m.in. na wykonaniu
podbudowy z kruszywa, warstwy wiążącej z
mieszanki z betonu asfaltowego, pro lowania
i zagęszczenia podłoża pod warstwy poboczy
oraz nawierzchni poboczy z tłucznia. Zadanie
jest w trakcie postępowania przetargowego,
które pozwoli wyłonić wykonawcę.

Remonty świetlic wiejskich
Mieszkańcy Białkowa, Ślepkowa Szlach.,
Radzanowa- Dębniki i Kosina zdecydowali o
przeznaczeniu funduszy sołeckich na
remonty świetlic wiejskich, dzięki czemu
sukcesywnie stają się one nowoczesnymi
obiektami. Również w Juryszewie, Starym
Boryszewie i Ciółkowie będą przeprowadzane
prace remontowe świetlic i remiz; tu dodatkowo pozyskano środki zewnętrzne z Urzędu
Marszałkowskiego.

Kruszywo na drogi
Blisko 3,5 tys. ton kruszywa za kwotę ponad
200 tys. zł zostanie wbudowane w drogi
gminne w ramach funduszu sołeckiego 2021.
Urząd Gminy w Radzanowie przeprowadził
postępowanie przetargowe na dostawę.
Kruszywo dostarcza do siedziby Zakładu
Gospodarczego w Radzanowie rma ADAMSTRANS z Makowa. Prace remontowe na
drogach przebiegają sukcesywnie.

Place zabaw
Z myślą o najmłodszch Miejszkańcach naszej
gminy w ramach tegorocznego funduszu
sołeckiego zostaną doposażone place zabaw
w Woźnikach i w Brochocinie. W Woźnikach
dodatkowe wsparcie zewnętrzne z Urzędu
Marszałkowskiego w połączeniu ze środkami
budżetu gminnego pozwoli na zakup zjazdu
linowego, karuzeli oraz poręczy gimnastycznych. Z kolei w Brochocinie zostanie
zamontowana karuzela oraz huśtawka.

Ochrona powietrza i mikroklimatu
Gmina Radzanowo pozyskała dotację z
programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia
Ochrony Powietrza i Mikroklimatu
MAZOWSZE 2021”. W ramach zadania w
Radzanowie zostanie utworzony tzw. „zielony
przystanek”. Z kolei w Rogozinie uzupełnione
zostaną nasadzenia w centrum miejscowości
oraz zasiana trawa, zaś w Ciółkowie wokół
stawów utworzony zostanie teren zieleni.
Wartość inwestycji to 60 tys. zł.
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Kilka słów od Przewodniczącej Rady Gminy
Drodzy Czytelnicy,
„Panta rhei” to powiedzenie Heraklita z Efezu czyli
wszystko płynie. Zmienność otaczającego świata jest
nieuchronna. Myślę o tym chociażby w kontekście
nadchodzących zmian w sposobie ogrzewania
naszych domów i mieszkań a także w związku
z wieloma komentarzami na facebooku Gminy
Radzanowo, w których Państwo wyrażają swoje
n i e z a d o wo l e n i e z k o l e j n e g o s p i s u k o t ł ó w
centralnego ogrzewania w naszych domach.
Poniżej pragnę przekazać Państwu kilka informacji,
które być może przyczynią się do wyjaśnienia tematu.
To prawda, że niedawno odbył się taki spis i nadal jest
ważny. Jednakże od 1 lipca b.r., ustawodawca
wprowadził nowy obowiązek, wynikający z art. 27g
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej
ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz.
554) - „Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu
składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania
paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2
pkt 1 lit. a i c, zwaną dalej „deklaracją”, w terminie 14
dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła
ciepła lub źródła spalania paliw”. Więcej informacji na
temat CEEB i składania deklaracji można znaleźć na
stronie : https://www.gunb.gov.pl/strona/centralnaewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
Ponadto jak podaje Główny Urząd Nadzoru
Budowlanego celem zbierania tych informacji jest
stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie

której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze
smogiem a Centralna Ewidencja Emisyjności
Budynków ma przyczynić się do poprawy jakości
powietr za – lik widacji głównej pr z ycz yny
zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących
smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi,
które przyczynią się do poprawy stanu technicznego
budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. będzie
możliwe zamówienie przeglądu kominiarskiego czy
inwentaryzacji budynku. Mieszkańcy znajdą również
informację z jakich programów można skorzystać,
np. z dopłat do termomodernizacji.
Jak wszyscy wiemy stan powietrza to dziś jeden
z najważniejszych problemów naszego kraju.
Oddychanie, jak dziwnie by to nie brzmiało, każdego
roku zabija przedwcześnie ok. 50 tys. Polaków.
Powyżej przywołane działania mają kluczowe
znaczenie dla walki z „niską emisją”. Pozwólcie
Państwo, że przypomnę - termin „niska emisja”
oznacza wyrzucanie z naszych domowych pieców
grzewczych, lokalnych kotłowni węglowych,
w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny
sposób oraz z transportu spalinowego szkodliwych
gazów i pyłów na wysokości do 40 m. Jest ona główną
przyczyną powstawania smogu, który zwiększa
zachorowalność oraz śmiertelność związaną
z chorobami układu krążenia i oddychania. Jak
wynika z najnowszych wyników badań smog sprzyja
rozwojowi wirusa SARS-CoV- 2 i jego mutowaniu się.
Potrzebujemy więc rozwiązań, takich, które każdego
roku pozwolą uratować życie kilkudziesięciu tysięcy

Polaków, a kolejne miliony uchronią przed mniej
lub bardziej poważnymi chorobami. Pr zed
nowotworami, pandemią, niepotrzebnymi zawałami
serca czy alergia i astmą. Przed codziennymi
zapaleniami gardła, oskrzeli i spojówek, bólem
głowy, kaszlem i wszystkim tym, co dziś próbujemy
leczyć antybiotykami, ale czego antybiotyki nie
wyleczą. Trzeba więc dobrze zacząć od diagnozy
stanu faktycznego jaki jest w naszym kraju, uczciwie
podajmy co spalamy w naszych piecach, bo „Nie jest
sztuką mieć problem, sztuką jest poradzić sobie
z nim.”
Zróbmy to razem!
Jolanta Sochacka

Powiatowa infrastruktura drogowa w granicach gminy
W ostatnich latach gmina Radzanowo i Powiat
Płocki wypracowały bardzo efektywny model
realizacji inwestycji w infrastrukturę drogową. Ścisła
współpraca między naszymi samorządami, możliwa
dzięki zaangażowaniu starosty płockiego Mariusza
Bieńka, wójta Sylwestra Ziemkiewicza, obejmuje
zarówno wzajemnie konsultacje kwali kujące
poszczególne zadania do wykonania, jak i współnansowanie niektór ych etapów inwestycji.
Tylko w roku bieżącym zrealizowane zostały trzy
mocno oczekiwane przez Mieszkańców modernizacje dróg powiatowych. Pierwsza z nich to ulice
Mazowiecka i Wiejska w Rogozinie; przeprowadzone tu prace objęły frezowanie istniejącej
nawierzchni, położenie warstwy wiążącej i ścieralnej
masy asfaltowej oraz utwardzenie pobocza. Kolejna

dotyczy drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo –
Stróżewko na odcinku około 900 m; to najbardziej
zniszczony fragment, przebiegający przy przedszkolu „MałoLatek”, na którym ułożona została nowa
nawierzchnia asfaltowa. Trzeci z przykładów
to remont nawierzchni i utwardzenie poboczy ulicy
Płockiej w Radzanowie, na odcinku od kościoła
to skrzyżowania Radzanowo-Kosino-Wólka.
W piątek 9 lipca br. miało miejsce ostatnie spotkanie
konsultacyjne władz samorządowych obydwu
szczebli. Starosta płocki i wójt gminy Radzanowo,
w obecności członków zarządu Powiatu Płockiego
Pawła Jakubowskiego i Pawła Bogla, dokonali oceny
zrealizowanych w tym roku inwestycji, a ponadto
zaplanowali kolejne przedsięwzięcia. W katalogu
poruszonych tematów znalazły się:

- rozpoczęcie budowy chodnika na ulicy Ostatniej
w Radzanowie oraz dokończenie chodnika na
skrzyżowaniu ulicy Płockiej z drogą w kierunku
m. Radzanowo -Dębniki;
- przygotowanie do przebudowy skrzyżowania
w miejscowości Woźniki oraz modernizacji drogi
relacji Ślepkowo Szlacheckie -Męczenino;
- plany i możliwości budowy chodnika w Nowym
Boryszewie;
- zaplanowanie harmonogramu prac na drodze
powiatowej Rogozino-Brochocinek-Dźwierzno;
- pozostałe zgłaszane przez Mieszkańców problemy
dotyczące stanu infrastruktury powiatowej na
terenie naszej gminy.
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Inwestycje w infrastrukturę oświatową cd. ze str 1
Budownictwo w systemie modułowym jest
ekonomiczniejsze od tradycyjnego, skraca czas
realizacji inwestycji, a jednocześnie gwarantuje
zachowanie wszelkich norm i wymogów związanych z budynkami oświatowymi oraz przepisami
bezpieczeństwa.
Ponadto w obydwu obiektach oświatowych
zaplanowano wymianę systemu ogrzewania.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie
zostanie wykonane przyłącze do istniejącej na
terenie miejscowości sieci gazowej wraz z przystosowaniem kotłowni. Natomiast remont instalacji
grzewczej w Radzanowie obejmie kompleks
przedszkola, szkoły podstawowej i hali sportowej.
Prace polegać będą na wymianie źródła ciepła
z kotła węglowego na paliwo ekologiczne (gaz

płynny), przystosowaniu instalacji w budynku
kotłowni oraz wykonaniu niezbędnych prac wewnątrz budynków.

Z życia gminnych organizacji pozarządowych
W ostatnim czasie na terenie gminy Radzanowo
obserwujemy prawdziwy rozkwit „trzeciego sektora”.
Mowa tu o zakładanych i prężnie rozwijających się
stowarzyszeniach oraz kołach gospodyń wiejskich.
W grupie tej znajdują się również jednostki OSP
i kluby sportowe, które funkcjonują znacznie
dłuższej. Wymienione podmioty łączy działanie na
rzecz dobra wspólnego, bez osiągania zysku,
a ich członków świadomie korzystanie
z konstytucyjnej wolności zrzeszania się (art. 48
Konstytucji RP), by wspólnie podejmować inicjatywy
szczególnie ważne dla miejscowych społeczności
i rozwoju lokalnego.
Działalność społeczna naszych Mieszkańców, ich
pomysłowość, przedsiębiorczość i zaangażowanie
w projekty zmieniające najbliższe otoczenie
przybiera na sile. Ludzie chcą się spotykać, poznawać
i integrować; czynią to m.in. przez sztukę kulinarną,
sport, rekreację i rozrywkę. Dzięki inwestycjom
gminnym pozytywną zmianę przechodzą gminne
świetlice, które niejednokrotnie stanowią siedziby
lokalnych organizacji pozarządowych. To miejsca,
które naprawdę „żyją” i dają Mieszkańcom coraz
ciekawsze propozycje spędzenia czasu poza domem,
integracji i odpoczynku.
W Boryszewie, po realizowanych w latach ubiegłych
warsztatach kulinarnych i słynnych w okolicy Dniach
Dziecka, w każdą wakacyjną sobotę (godz. 16.00 –
18.00) Stowarzyszenie „Wesoła Chatka” wypieka
przepyszne gofry; to sposób na integrację, ale
i zbiórkę nansów na wyposażenie świetlicy.
W Męczeninie KGW „Przyjaciele” we współpracy
z radą sołecką inicjuje spotkania integracyjne,
różnotematyczne szkolenia, a także pierwsze
wycieczki krajoznawcze; ta grupa zaczęła swą
działalność od doposażenia świetlicy w sprzęt
nagłośnieniowy. W Rogozinie „Anielski Kredens”
zainwestował własne środki nansowe
w wyposażenie AGD dostępne w Domu Ludowym;
dziewcz yny od wielu lat specjalizują się
w rękodziele, organizują Dni Kobiet i różne integracje.
Pasjonatów upraw war z y wnych i ogrodów
owocowych zrzesza najstarszy w powiecie płockim
Rodzinny Ogród Działkow y „Drogowiec ” ze
Stróżewka. Łączą wypoczynek poza miastem
z przyjemnością pracy we własnych ogródkach.
Inspirują się wzajemnie, przekazują tajniki wiedzy
działkowca; organizują też integracje połączone
z degustacją przetworów i potraw przygotowanych
z własnych upraw.
Z KGW „Eko-Gosposie” w Brochocinie rozwijać się
można i sportowo, i kulinarnie. Słyną na okolicę
z własnoręcznie w ypiek anego chleba oraz

smakow ych serów wędzonych. W tygodniu
zapraszają Mieszkańców na zajęcia tness, nordic
walking, a w niedzielne poranki na mecze piłkarskie.
Co roku organizują „Dzień Sąsiada”, który suto
zastawionymi stołami i muzyką sprzyja lokalnej
integracji. Ta grupa coraz odważniej sięga po środki
zewnętrzne na nasowanie swoich pomysłów
i potrzeb. Wiele zadań, jak urządzenie zaplecza
kuchennego, czy urządzenie rabaty ogrodowej przy
świetlicy wiejskiej, wykonują samodzielnie jako
inicjatywę oddolną. Podobną dynamikę rozwoju
działalności obserwujemy w KGW „Zakątek nad
Słupianką”. Panie z Białkowa zaczynały od pomysłów
związanych z gruntowną modernizacją świetlicy.
Zajmowały się też decupage'm, haftowaniem
i szyciem; słyną zarówno z palm wielkanocnych jaki
i kulinariów, a ich lemoniada i kawa ucieszy niejedno
podniebienie. Dzięk i napisanym projektom
tegoroczne wakacje w Białkowie będą bardzo
atrakcyjne; mieszkańcy wezmą udział w cyklu
warsztatów kulinarnych (zadanie s nansowane ze
środków Urzędu Marszałkowskiego), a wokół
świetlic y powstaną zielone rabaty (pomysł
n a n s o w a ny z p r o g r a m u D z i a ł a j Lo k a l n i e
Ekologicznie Fundacji FLZP„Młodzi Razem”).
Lokalne sprawy wzięli w swoje ręce również
Mieszkańcy Kosina, którzy jeszcze przed pandemią
zarejestrowali Stowarzyszenie "Nasze Kosino”. Budują
swoją organizację od podstaw, zachęcając nowych
członków do wstąpienia w swe szeregi. Mają
mnóstwo pomysłów, by ich świetlica wiejska zyskała
na atrakcyjności, a sąsiedzi chcieli się w niej spotykać
przy różnych okazjach.
Najmłodsze z lokalnych kół zawiązało się z końcem
czerwca br. Wzorem Brochocina i Męczenina
przynależą tu i panie, i panowie, czego wyrazem - jak
sami mówią - jest przyjęta nazwa KGW „Cuda –
Wianki” w Radzanowie. Ponad 30-osobowa grupa

zamierza realizować inicjatywy związane przede
wszystkim z turystyką, rekreacją i integracją.
W planach mają organizację rodzinnych rajdów
rowerowych, pikników sąsiedzkich, seansów
k inowych pod chmurk ą, a także wycieczek
krajoznawczych.
Gminne organizacje pozarządowe coraz częściej
realizują również projekty wspólne. Własne stoiska
podczas wydarzeń plenerowych, takich jak Wieczór
Sobótkowy, czy sierpniowy Piknik Rodzinny, były
dotąd okazją do konkurowania. Nawiązane relacje
jednak procentują, dzięk i czemu jesteśmy
w stanie zorganizować m.in. wspólnie stoisko
promujące całą gminę Radzanowo albo wydarzenia
charytatywne, jak ubiegłoroczne pikniki dla Zosi
w Rogozinie i dla Antosia w Boryszewie. Również
w czerwcu tego roku zgrana gminna drużyna
stowarzyszeń i kół gościła na Pikniku dla Radka
w Blichowie. Podczas niezwykle produktywnych
rozmów zrodziły się kolejne pomysły na współpracę
i wzajemną wymianę doświadczeń.
Energia społeczna drzemiąca w Mieszkańcach
gminy Radzanowo ma ogromne pokłady. Jedni
zarażają drugich aktywnością, chęcią wdrażania
zmian i działaniem na rzecz dobra wspólnego. Od
tych chęci i zaangażowania zależy, czy lokalne
świetlice wiejskie, place zabaw, boiska, szkoły, albo
instytucje kultury będą miejscami wydarzeń
i inicjatyw sprz yjających budowaniu relacji
międzyludzkich i poprawiających warunki życia.
Otwartość wójta Sylwestra Ziemkiewicza, gminnych
radnych i sołtysów na realizowane inicjatywy
oddolne powoduje, że takich miejsc i pomysłów jest
u nas coraz więcej.
Magdalena Kosielińska
dyrektor CKiS w Radzanowie
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40-lecie klubu ULKS Ciółkowo
24 Lipca 2021 roku na boisku spor towym
w Ciółkowie odbędą się obchody 40-lecia istnienia
klubu. Założycielem, jak również pierwszym trenerem klubu LZS Ciółkowo był Grzegorz Aronowski.
Obecny Zarząd klubu ustalił, że od tego dnia stadion
w Ciółkowie będzie nosił nazwę na cześć swojego
założyciela.
Drużyna ULKS Ciółkowo z wielkimi tradycjami
w gminie Radzanowo przez okres 40 lat prezentowała się na różnych szczeblach rozgrywkowych, od
B-klasy do IV ligi. Przez ten cały okres w klubie
zachodziło wiele zmian. Co ważne, zespół ULKS
Ciółkowo sportowo i organizacyjnie bardzo dobrze
się trzyma i z dumą, wytrwale reprezentuje gminę
Radzanowo w rozgrywkach piłkarskich. Prezes wraz
z Zarządem klubu potra ą dobrze zarządzać swoim
dorobkiem i skutecznie realizować plany, zarówno te
krótkoterminowe, jak również długoterminowe.
Dzięki dobrej współpracy z gminą Radzanowo
i Wójtem udało się poprawić infrastrukturę na
naszym boisku. Podziękowania należą się także
wszystkim osobom bezpośrednio zaangażowanych
w sprawy naszego klubu, jak również tym działaczom, którzy pomagali w latach poprzednich.
Obecnie posiadamy bardzo perspektywiczny
zespół, z ambicjami na awans do wyższej ligi

w następnym sezonie. Klub chce inwestować
w młodzież, zapewniać bazę treningową i rozwijać
sport w Ciółkowie. Na obchody 40-lecia pragniemy
zaprosić wsz ystkich mieszkańców Gminy
Radzanowo, jak również sympatyków ULKS
Ciółkowo. Planujemy tego dnia organizację turnieju

piłkarskiego, w którym weźmie udział kilka drużyn.
Prowadzona będzie także zbiórka pieniędzy dla
chorego chłopca - R adk a Makowsk iego.
Przewidujemy atrakcje dla dzieci, możliwość zrobienia biesiady z zespołem i zapowiadamy miło spędzony czas.
ULKS Ciółkowo

Dobry sezon Polonii Radzanowo
Seniorzy.
W sezonie piłkarskim 2020-2021 GLKS Polonia
Radzanowo, po rocznej przerwie powróciła do
wyższej klasy rozgrywek – klasy A Płockiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Ambicje, jakie
mieliśmy były bardzo wysokie, gdyż z duchem sportu
na każde spotkanie wychodziliśmy nastawieni na
zwycięstwo. Wszyscy zawodnicy zostawiali na boisku
serce, zdrowie, zaangażowanie i to właśnie im należą
się największe podziękowania. Nikt z drużyny i sztabu
szkoleniowego nie przeszedł obojętnie wobec
żadnego przeciwnika. Sezon zaczęliśmy dość
agresywnie, w efekcie końcowym zajmujemy
6. miejsce w tabeli. To pozwala patrzeć bardzo
optymistycznie w prz yszłość, z właszcza, że
obserwujemy w naszej drużynie duże pokłady
niewykorzystanych jeszcze dotąd możliwości.
Bolączką drużyny seniorskiej jest cały czas brak
stałego szkoleniowca. Z doświadczonym
J. Gromadzińskim i eksperymentującym T. Kozyrą
pracowało nam się bardzo dobrze, lecz z uwagi na
sytuacje osobiste obydwu trenerów zakończyliśmy tą
współpracę, pozostając w przyjaźni. Kandydat na
kolejnego trenera na pewno będzie stanowił wartość
dodaną naszego zespołu.

Młodzież.
W minionym sezonie w rozgrywkach dziecięcych
i młodzieżowych nasz klub reprezentowały dwie
drużyny. Dzieci z roczników 2011 - 2013 brały udział
w rozgrywkach Orlikowych; swoimi umiejętnościami
nie ustępowały zawodnikom renomowanych
płockich klubów, co jest zasługą i zawodników i ich
trenera Jakuba Krekory. Z kolei nasza młodzież, czyli
Po l o n i a U 1 5 , p o d k i e r u n k i e m S e b a s t i a n a
Góralskiego, po raz pierwszy wystartowała w I lidze
okręgowej junior młodszy. Chłopcy zebrali cenne
doświadczenia z rówieśnikami Wisły Płock oraz
Stoczniowca. Zdobyli również swoje pierwsze punkty
w meczach z Szopenem Sanniki, czy Unią Czermno.
Na nadchodzący sezon prowadzimy nabory
uzupełniające do naszych grup. Każde dziecko
i nastolatek znajdzie godne miejsce w szeregach
Polonii.
Infrastruktura i rozwój klubu.
GLKS Polonia Radzanowo co roku korzysta
z programów, grantów, jakie są do zdobycia, aby jak
najszerzej uzupełniać nansowanie dotacją z Urzędu
Gminy. Po raz drugi otr z ymaliśmy dotację
z Ministerstwa Sportu w programu Klub2021,
na sprzęt sportowy oraz szkolenie dzieci i młodzieży.
Ponownie otrzymaliśmy także wsparcie z programu

Działaj Lokalnie, dzięki któremu doposażymy boisko
treningowe w piłkochwyt. Dzięki staraniom Zarządu
nasz klub pozyskał partnerów, którzy nieodpłatnie
udostępnili nam internet na obiekcie – Telemedian
z Płocka oraz przekazali profesjonalny zestaw
monitorujący - Info Cam z Rogozina. Z kolei
sponsorem dresów dla naszych grup młodzieżowych
jest Tomasz Różycki, rma Tommer z Woźnik. W tym
miejscu dziękujemy wsz ystkim lokalnym
przedsiębiorcom, którzy wspierają naszą działalność.
Przed nami jeszcze jedna poważna inwestycja
poprawiająca infrastrukturę naszego obiektu, którą
zaplanowaliśmy na rok bieżący. Wkład własny
zabezpieczony z funduszu sołeckiego Radzanowa
pozwolił bowiem na wnioskowanie o poważne
k woty dotacji z Urzędu Marszałkowsk iego.
Z niecier pliwością czek amy na poz yt y wne
rozpatrzenie naszej aplikacji.
Szczepan Trzymaj się!
Całym sercem jesteśmy z naszym legendarnym
zawodnikiem - Mariuszem Szczepaniakiem, który
uległ wypadkowi. Mocno kibicujemy w walce
o powrót do zdrowia. Szczepan, trzymaj się!

GLKS Polonia Radzanowo
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„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w gminie Radzanowo
Mieszkańcy gminy Radzanowo z Kostrogaju
Państwo Ewa i Zbigniew Gawińscy zostali zdobywcami zaszczytnego pierwszego miejsca
w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne” na szczeblu regionalnym.
Od wielu już lat organizuje go Kasa Rolnicza
Ubezpieczenia Społecznego. Celem inicjatywy jest
promowanie zasad ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwach rolnych, w tym upowszechnianie
wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy
pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.
W tym roku do płockiej placówki KRUS do etapu
regionalnego pr z ystąpiło 13 gospodarst w
z 4 powiatów: płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego oraz płońskiego. Komisja konkursowa wizy-

towała wsz ystkie zgłoszone gospodarstwa.
Właściciele mieli okazję do zaprezentowania swoich
warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, a także
poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi
bezpieczeństwa pracy, który ta komisja konkursowa
przeprowadza. 16 czerwca w siedzibie płockiego
KRUS-u odbyło się uroczyste podsumowanie
i wręczenie nagród. Serdeczne gratulujemy laureatom tego wspaniałego wyróżnienia, bo świadczy
ono o profesjonalnym prowadzeniu działalności
rolniczej.

Uczymy dzieci programować
W Samorządowym Przedszkolu w Radzanowie
pojawiły się nowe roboty do kodowania – „GeniBoty”.
Są niezwykle uniwersalne. Wyposażone w wiele
funkcji roboty edukacyjne do nauki programowania.
Otwierają dzieciom drzwi do świata nowoczesnych
technologii i edukacji. Zachęcają do eksperymentowania i poszukiwania kreatywnych rozwiązań.
Praca z robotem, to ogromne korzyści dla dziecka,
świetna zabawa, która rozwija miękkie kompetencje
takie jak: logiczne, algor ytmiczne myślenie
czy zadaniowe podejście do stawianych problemów.
Innowacyjny, intuicyjny sposób programowania,
niewymagający dostępu do sprzętu komputerowego, dedykowany jest szczególnie najmłodszym
użytkownikom.
Zanim roboty zaczęły służyć dzieciom,
Samorządowe Przedszkole w Radzanowie zorganizowało warsztaty nauki kodowania, programowania

i robotyki, dla nauczycieli. Szkolenie przeprowadził
trener EduSense, który pokazywał, jak należy
rozpocząć pracę w przedszkolu z robotami „Genibot”.
W czasie warsztatów dzielił się z nauczycielkami
doświadczeniem oraz swoimi pomysłami na naukę
i zabawę z robotami. Kadra dowiedziała się, jak
można kształtować kompetencje kluczowe u dzieci
w wieku przedszkolnym, wykorzystując do tego matę
do kodowania i roboty edukacyjne.
Zajęcia związane z kodowaniem i programowaniem są dla dzieci bardzo atrakcyjne, pozwalają
na realizowanie treści programowych w inny, ciekawy, urozmaicony sposób. Efektem tych zajęć jest
zdobyty Dyplom za aktywny udział w programie
„Uczymy dzieci programować”.
Weronika Gołębiowska

Certyﬁkat Wzorowej Placówki dla przedszkolaków z Radzanowa
W roku szkolnym 2020/2021 Samorządowe
Przedszkole w Radzanowie przystąpiło do projektu
„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Realizacja
projektu autorki Anety Konefał z Kolbuszowej
posłużyła przed wszystkim rozwojowi czytelnictwa
i współpracy między nauczycielami, ale także
roz wijaniu kompetencji k luczowych dzieci.
Kompetencje k luczowe roz wija się bowiem
w perspektywie uczenia się przez całe życie, a udział
w „zamisiowanym” projekcie bezdyskusyjnie temu

służy. Wspólnie z przedszkolakami zrealizowaliśmy
następujące moduły:
·
Książki dzieciństwa;
·
Mały Miś w świecie emocji;
·
Dbamy o zdrowie z Mały Misiem;
·
Zamisiowany Eko-kalendarz;
·
Misiowe laboratorium„Czterech żywiołów”
Udział w projekcie przyczynił się w dużym stopniu
do rozwoju dzieci, a także do doskonalenia pracy
własnej nauczycieli. Wymagał zaangażowania

i dodatkowych działań, ale osiągnięte efekty
posłużyły podniesieniu jakości pracy przedszkola. Po
ukończeniu każdego modułu i złożeniu
sprawozdania z działań otrz ymywaliśmy
zaświadczenie, dzięki współpracującemu
Wydawnictwu Mac Edukacja.
Zaświadczeniem realizacji wszystkich modułów
jest uzyskanie Certy katu Wzorowej Placówki.
Weronika Gołębiowska

STRONA 8

„Ponadnarodowa mobilność uczniów” - podsumowanie projektu
W dniach 12-19 czerwca 2021 roku, 20 uczniów
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Radzanowie brało udział w międzynarodowym
projekcie „Your health is on your plate” w mieście
Pavoa de Varzim w Portugalii realizowanym przy
współpracy ze szkołą Agrupamento de Escolas Dr.
Flavio Goncalves w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” organizowanegom przez
Fundację Rozwoju Systemów Edukacji (Program
Operacyjny Wiedza, Edukacja, Roz wój).
Przedsięwzięcie zostało s nansowane ze środków
Unii Europejskiej.
„Naszymi opiekunami w czasie wyjazdu byli
nauczyciele szkoły w Radzanowie: p. Dariusz
Podgórny, p. Łukasz Włodarski, p. Mariusz Kusy oraz
dyr. Bolesław Urbaniak. Projekt miał za zadanie
zwiększenie wiedzy uczniów z Polski i Portugalii
z zakresu dietetyki, biologii i chemii, zmiany ich
nawyków żywieniowych i zachęcenie do propagowania zdrowego trybu życia. Przygotowania
trwały kilka miesięcy. Rozpoczęły się one na terenie
naszej szkoły, gdzie prowadzone były zajęcia ze
specjalistami z każdej dziedziny, którą obejmował
projekt. Na miejscu realizowaliśmy ostateczne cele
projektu, między innymi logo, encyklopedię produktów spożywczych, międzynarodową piramidę
żywieniową oraz plakat informujący o czasie
potrzebnym do spalenia niezdrowych przekąsek
w czasie uprawiania różnych aktywności. Po zakończeniu zajęć w szkole mieliśmy okazję zwiedzić
znane, piękne miasta, takie jak Porto, a także aktywnie spędzać czas. Razem z portugalskimi uczniami
odbyliśmy kilka treningów, rozwijaliśmy umiejętności w grach zespołowych takich jak: koszykówka

i siatkówka, braliśmy udział w grze terenowej,
jednocześnie poznając historię Pavoa. Znaleźliśmy
również czas na integrację i uczestniczyliśmy
w pikniku, podczas którego mieliśmy okazję
spróbować lokalnych przysmaków. [..] była to
niezapomniana przygoda oraz niepowtarzalna
okazja do rozwoju. Projekt dał nam szansę podnieść
swój poziom wiedzy oraz zmienić na lepsze swój styl
życia i nawyki żywieniowe. Z pewnością również
roz winęliśmy swoje umiejętności jęz ykowe,
porozumiewając się z naszymi zagranicznymi

kolegami po angielsku. Zdobyliśmy wiele nowych
doświadczeń, np. odbywając lot samolotem.
Poznaliśmy też portugalską kulturę i styl życia.
Z tego miejsca chcieliśmy podziękować panu
Sylwestrowi Ziemkiewiczowi za pomoc w przygotowaniu do projektu, oraz dodatkowe fundusze,
dzięki którym mogliśmy wykonać niezbędne
do wyjazdu testy na COVID-19 (PCR).”

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 - 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

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

Uczestnicy projektu SP 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

