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Strategia Rozwoju Gminy Radzanowo
U podstaw sprawnego i nowoczesnego zarządza-

nia leży prawidłowe opracowanie wieloletniej 
strategii rozwoju. W dokumencie sporządzanym 
przez samorządy różnych szczebli przeprowadza się 
diagnozę różnych sfer życia. Na tej podstawie 
określa się katalog działań, których wdrożenie 
zapewni efektywny rozwój społeczno-gospodarczy 
z wykorzystaniem istniejących potencjałów, wpłyn-
ie na ożywienie sfer decydujących o atrak-cyjności 
inwestycyjnej terenu, a przede wszystkim odpowie 
na potrzeby rozwojowe samych Mieszkańców.  

W Gminie Radzanowo poprzedni taki dokument 
został opracowany na lata 2014 – 2020. Aktualnie 
trwa ostatni etap sporządzania opracowania 
uwzględniającego perspektywę 2021-2027; po 
przeprowadzonych już konsultacjach społecznych, 

przyszedł czas na wnoszenie uwag przez sąsiadują-
ce gminy i Miasto Płock. Ostateczna treść przedłożo-
na zostanie pod obrady rady gminy, by stosowną 
uchwałą wdrożyć ją realizacji. Przyjęty plan zakłada, 
że uchwała ta powinna być podjęta do końca roku, 
lecz zaawansowanie prac jednoznacznie wskazuje 
skrócenie tego terminu. 

Jak czytamy w preambule dokumentu: „Strategia 
rozwoju jest planem osiągnięcia długofalowych 
zamierzeń, implikując przejście ze stanu istnieją-
cego do pożądanego, wyrażonego w wizji rozwoju”. 
Aby poprawnie określić te długoterminowe cele, 
pracownicy �rmy Westmor Consulting, wyłonionej 
w postępowaniu przetargowym do sporządzenia tej 
analizy, przeprowadzili najpierw diagnozę możli-
wości i oczekiwań. W ten sposób określili lokalny 

potencjał, uwarunkowania przestrzenne i potrzeby 
rozwojowe, co stanowiło punkt wyjścia do zde�-
niowania katalogu działań, których wdrożenie 
zapewni dalszy rozwój Gminy Radzanowo zarówno 
w sferze społecznej i gospodarczej, będzie stymu-
lować ożywienie sfery kulturalnej i turystycznej,
a przede wszystkim zapewni zrównoważony rozwój. 
Kluczowe jest również to, że Strategia Rozwoju 
Gminy Radzanowo na lata 2021-2027 jest zgodna w 
swej ze strategicznymi aktami prawnymi wyższego 
rzędy, tj. ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 
Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030, 
Strategią Rozwoju Transportu do 2030 r. i Strategią 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 
roku. 

Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju to dziś 
jedno z podstawowych narzędzi długotermino-
wego zarządzania każdym szczeblem samorządu. 
Dokument ten jest bowiem punktem wyjścia do 
wielu strategicznych decyzji operacyjnych decyd-
ujących o przyszłości regionu i jej Mieszkańców. 
Służy również jako podstawa do sporządzania 
aplikacji o zewnętrzne środki �nansujące najważ-
niejsze inwestycje prorozwojowe. 

Treść Strategii Rozwoju Gminy Radzanowo na lata 
2021-2027 z etapu konsultacji społecznych dos-
tępna jest na BIP.

O przyjęciu ostatecznej wersji dokumentu przez 
radę gminy będziemy informować na bieżąco.   

Według planu w naszej gminie w miesiącach 
wakacyjnych trwały prace związane z wymianą 
urządzeń grzewczych. Remont instalacji obejmował 
budynki:  Zespołu Szkolno–Przedszkolnego
w Rogozinie, Szkoły Podstawowej i Samorządowego 
Przedszkola w Radzanowie oraz Urzędu Gminy
w Radzanowie. 
W placówce oświatowej w Rogozinie prace 

polegały na demontażu istniejącej instalacji, 
modernizacji kotłowni, montażu niezbędnych 
urządzeń oraz przyłącza gazowego. Całość robót 
wykonano zgodnie z zasadami i przepisami bhp, 
ppoż. i sztuką budowlaną, a piecze nad inwestycją 
sprawowali branżowi inspektorzy nadzoru. Budynek 
zostanie podpięty do istniejącej sieci gazowej. 
Zadanie opiewa na kwotę nieco ponad 100 tys. zł.
Kompleks obejmujący szkołę podstawową

i przedszkole w Radzanowie również zyskał nowe 
źródło ciepła tj. gaz płynny. Tu dostosowano
w każdym z budynków pomieszczenia niezbędne na 
potrzeby nowych kotłowni. W obiektach docelowo 
zamontowano kotły gazowe wraz z osprzętem oraz 

dostosowano istniejące instalacje do nowego źródła 
ciepła. Na zewnątrz usytuowano 3 zbiorniki na 
paliwo płynne. Dwa z nich zasilać będą Szkołę 
Podstawową wraz z halą sportową, a trzeci placówkę 
przedszkolną. Środki �nansowe na tę inwestycję w 
wysokości 500 tys. zł pochodziły z programu 
przeciwdziałania skutkom Covid-19. Aktualnie 
zadanie jest na etapie odbiorowym.
Wymiana systemu ogrzewania nastąpi także

w budynku Urzędu Gminy w Radzanowie. Podobnie 
jak  w opisanych wyżej zadaniach zaadaptowano 
pomieszczenie na montaż kotła. Na działce 
zainstalowano zbiornik naziemny na gaz płynny. 
Prace montażowe i budowlane są aktualnie w toku. 
Wartość zadania wynosi nieco ponad 140 tys. zł. 
Powyższe inwestycje uznawane są za priorytetowe

i niezbędne do wykonania w roku bieżącym z uwagi 
na ich proekologiczny charakter – ich wdrożenie 
oznacza bowiem likwidację trzech najbardziej 
zanieczyszczających środowisko kotłowni na 
terenie gminy.

Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy
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Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu “Czyste Powietrze”
W ramach porozumienia  z  Wojewódzk im 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie został uruchomiony Gminny 
Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu 
Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie 
Mieszkańcy naszej Gminy mają możliwość skonsul-
towania wniosku o do�nansowanie w ramach 
Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz 
jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie następuje 
ich ocena merytoryczna.

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny 
Programu “Czyste Powietrze”:

- siedziba: budynek Zakładu Gospodarczego
w Radzanowie przy ul. Rolnej 4

- w każdy wtorek i środę w godzinach od 11.00 do 
16.00

- zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie 
daty i godziny indywidualnego spotkania pod nr 
tel. 723 975 733

- e-mail kontaktowy:
czystepowietrze@radzanowo.pl

Zakres działania punktu:
– udzielenie informacji o Programie osobom 

zainteresowanym złożeniem wniosku
o do�nansowanie,
– wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygo-

towania wniosków o do�nansowanie,
– pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przy-

znanego do�nansowania, w tym przy poprawnym 
wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowa-
niu wymaganych dokumentów.

Jednocześnie informujemy, że pracownik dokonuje 
oceny wniosku o do�nansowanie, mającej na celu 
jedynie usprawnienie procesu wery�kacji wniosku w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie - nie decyduje 
natomiast o przyznaniu do�nansowania. To 
WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie 
z kryteriami dostępu, kryteriami jakościowymi
i na podstawie tej oceny dokonuje kwali�kacji
do przyznania pomocy. 

Narodowy Spis Powszechny to wyjątkowa i jedyna 
na 10 lat szansa, aby Polacy mogli pokazać, jaka 
naprawdę jest ich sytuacja osobista, rodzinna, 
zawodowa i mieszkaniowa. Dlatego jeśli wciąż 
zwlekasz ze spisem, to miej świadomość strat, na 
jakie narażasz siebie, swoją rodzinę i swoją gminę, 
jeśli zaniedbasz ten ustawowy obowiązek. 

Udział w spisie nie jest dla Ciebie wielkim obcią-
żeniem – wystarczy 10 minut i zrobione! Nie po-
winieneś się zatem usprawiedliwiać brakiem czasu. 
Co więcej, jeśli nie weźmiesz udziału w spisie, to nie 
statystycy i urzędnicy będą pokrzywdzeni, lecz Ty 
sam oraz Twoja rodzina. 

Będzie trudniej o nową szkołę, autobus albo 
remont drogi

Planowanie infrastruktury publicznej musi być 
oparte na rzetelnych i miarodajnych danych. Jeśli się 
nie spiszesz i podobnie zrobią inni mieszkańcy 
Twojej gminy, samorząd lokalny będzie miał duże 
trudności, żeby bez twardych i rzetelnych danych 
planować i realizować ważne dla Twojej lokalnej 
społeczności inwestycje: żłobki, przedszkola, szkoły, 
szpitale, drogi czy transport publiczny. 

Nie spisując się, szkodzisz sobie i swoim bliskim!
Jak widzisz, bez Twoich danych spisowych bardzo 

utrudniony będzie rozwój miejsca, w którym żyjesz 
Ty i Twoja rodzina. Potraktuj więc udział w spisie nie 
jako ciężar czy biurokratyczny wymysł, ale jako 
szansę i inwestycję w przyszłość Twoją i Twoich 
najbliższych!

Ryzykujesz karę 5 tys. zł
Lekceważąc obowiązek spisowy ryzykujesz karę 

grzywny. Może ona być dla Ciebie bardzo dotkliwa
i sięgnąć nawet 5 tys. zł. Czy warto ryzykować? Masz 
przecież zapewne dużo pilniejsze wydatki i waż-
niejsze sprawy niż uciążliwe wizyty w sądzie. 

Nie zwlekaj i spisz się - to Ci się po prostu opłaca! 
Wypełnij jak najszybciej formularz spisowy na 

stronie https://spis.gov.pl/ lub zadzwoń na infolinię 
spisową pod numer 22 279 99 99 i spisz się przez 
telefon. Nie bój się spisu - NIE PYTAMY o Twoje 
zarobki, majątek, konta bankowe czy oszczędności.

NSP 2021 - Co stracisz, jeśli się nie spiszesz?

W naszej gminie pojawił się kolejny czerwony 
pojemnik w kształcie serca na plastikowe nakrętki. 
Został zainstalowany w centrum Rogozina przy 
Domu Ludowym. Zachęcamy naszych Mieszkańców 
do zapełniania serca nakrętkami. To doskonały 
sposób na włączenie się w pomoc charytatywną 
oraz zgromadzenie materiału stanowiącego 
surowiec wtórny. Za plastikowe nakrętki chętnie 
płacą �rmy przetwarzające odpady. Z odzyskanego 
w ten sposób surowca wytarzany jest plastikowy 
regranulat, który następnie służy to produkcji 
różnych przedmiotów codziennego użytku,

np. doniczek, wiader, czy łopat. W ten sposób 
nakrętki, zamiast tra�ć do śmieci i zanieczyszczać 
środowisko, otrzymują drugie życie.

Nakręcajmy się wzajemnie na pomaganie
i recykling!

Z inicjatywy wójta Sylwestra Ziemkiewicza 
nakrętki z metalowych serc w Rogozinie i w 
Radzanowie będą przekazywane do Fundacji Portal 
FM Pomagamy Dzieciom.

https://www.facebook.com/Fundacja-Portal-Fm-
Pomagamy.../

Metalowe serce na nakrętki w Rogozinie

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel domu ma obowi-
ązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest 
wykorzystywane do jego ogrzewania. Na podstawie 
tych zgłoszeń tworzona jest Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków. CEEB została ustanowiona 
ustawą z dnia 28 października 2020 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów. Prowadzi ją Główny 
Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Zbieranie
i ewidencjonowanie informacji, zgodnie z założ-
eniem ustawodawcy, ma pomóc w działaniach 
proeko-logicznych zmierzających do wymiany 
p i e c ó w
i zwalczania smogu.

Nowy obowiązek obejmuje wszystkich właścicieli 
oraz zarządców budynków mieszkalnych i usługo-
wych. W przypadku domów wielorodzinnych 
obowiązek zgłoszenia spoczywa na wspólnocie 
mieszkaniowej lub spółdzielni, właścicielu lub 
zarządcy budynku. Jak czytamy w ustawie obowiązek 
jest powszechny, a jego niedopełnienie wiąże się
z nałożeniem wysokich kar �nansowych.

Na wysłanie stosownych deklaracji obywatele mają 
wyznaczony termin 12 miesięcy w przypadku 
budynków już istniejących. W przypadku nowo 
powstałych obiektów termin zgłoszenia wynosi 14 
dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub 

spalania paliw.
Deklaracje można składać elektronicznie za pośre-

dnictwem systemu teleinformatycznego Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) lub papie-
rowo do Wójta Gminy Radzanowo. 

Więcej informacji w zakresie nowych obowiązków 
można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Budownictwa 

Przypominamy - trwa obowiązkowy spis źródeł ciepła
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Kilka słów od Przewodniczącej Rady Gminy
Drodzy Czytelnicy,
w zawiązku z licznymi  informacjami medialnymi
o prawdopodobnym wyborze wójta Sylwestra 
Ziemkiewicza na Starostę Powiatu Płockiego pragnę 
przekazać bieżące informacje na łamach naszej 
gazetki. Zapewniam wszystkich Mieszkańców naszej 
Gminy, że wszelkie zaplanowane zadania oraz te 
posiadające podpisane umowy z wykonawcami są
i będą realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. 
Spośród wielu przytoczę te najważniejsze, tj.:
- wymiana ogrzewania z tradycyjnego na gazowe
w budynku Urzędu Gminy (w szkole i przedszkolu
w Radzanowie oraz w szkole w Rogozinie zadanie to 
już zakończono);
- modernizacja ulicy Wiśniowej w Radzanowie;
- budowa kanalizacji w Rogozinie, Boryszewie
i Radzanowie.
Są też projekty ulic z pozwoleniem na budowę,
m.in. na ulicę Zieloną w Radzanowie, ulice Wiosenną, 
Kal inową i  Letnią w Rogozinie,  które będą 
realizowane w najbliższym czasie, po pozyskaniu 
środków zewnętrznych. Ku końcowi zbliża się też 
większość prac realizowanych w poszczególnych 
wsiach w ramach środków �nansowych z Funduszu 
Sołeckiego.
Ponadto informuję, iż w ramach bieżących prac Rady 
Gminy najbliższa sesja, zgodnie z ustawą o �nansach 
p u b l i c z n y c h ,  z o s t a n i e  p o ś w i ę c o n a  m . i n . 
szczegółowej informacji dotyczącej przebiegu 
realizacji budżetu Gminy Radzanowo za I półrocze 
2021 roku. Budżet Gminy Radzanowo na 2021 rok 
został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą 
Budżetową Nr XXIV/147/2020 w dniu 30 grudnia 
2020 r.  Dochody zaplanowano w wysokości 
4 0  4 9 9  0 0 9 , 0 5  z ł   a  w yd at k i  w  w ys o k o ś c i
 40 251 903,25 zł. Zmiany do budżetu wprowadzane 
były na bieżąco, zarówno na podstawie uchwał przez 
Radę Gminy, jak i zarządzeń Wójta Gminy. U podstaw 
ich  dokony wania  leżą  najczęśc ie j  dec yz je 
dysponentów budżetowych w sprawie zmian kwot 
dotacji celowych, zmiany w poziomie subwencji, 
pozyskanie zewnętrznych źródeł �nansowania,
a także poprawa efektywności gospodarowania 
limitami wydatków na poszczególne zadania 
zapisane w budżecie. 
W wyniku dokonanych zmian kwoty planu 
dochodów i wydatków na dzień 30.06.2021 roku 
ukształtowały się w sposób następujący: dochody - 

42 456 678,06 zł, wydatki - 45 117 345,55 zł. Wynik 
budżetu – de�cyt w wysokości 2 660 667,49 zł. 
Za I półrocze budżet zrealizowano w następujących 
wielkościach:
- w zakresie dochodów 22 388 967,61 zł, co stanowi 
52,73% planu, 
- w zakresie wydatków 19 004 207,11 zł, co stanowi 
42,12% planu.
K redyt y  i  poż yczk i  spłacane były  zgodnie
z harmonogramami wynikającymi z zawartych 
umów. Z kwoty długu w I półroczu br. spłacono
185 592,90 zł. Na obsługę zadłużenia tj. spłatę 
odsetek wydatkowano 45 362,87 zł. Wszystkie 
zobowiązania regulowane są terminowo. Gmina nie 
p o s i a d a  w  s w o j e j  e w i d e n c j i  z o b o w i ą z a ń 
przeterminowanych. Zaplanowane w budżecie na 
2021 rok rezerwy: ogólna i celowa do dnia 30 czerwca 
2021 r. nie zostały rozdysponowane. Na dzień 
3 0 . 0 6 . 2 0 2 1  r o k u  w y m a g a l n e  n a l e ż n o ś c i
wg sprawozdania Rb – N o stanie należności oraz 
w ybranych akty wów �nansow ych w ynoszą
2  6 8 2  9 2 3 , 9 3  z ł .  W  s t r u k t u r z e  n a l e ż n o ś c i 
przeterminowanych 124 641,19 zł stanowią 
należności z tytułu dostaw towarów i usług (dostawa 
wody, odbiór ścieków, czynsze), 279 232,42 zł 
należności z tytułu odpadów komunalnych,
898 769,31 zł  należności z tytułu podatków
i pozostałych opłat lokalnych i 1 380 281,01 zł 
należności z tytułu funduszu alimentacyjnego. 
Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi 
skierowanymi do organów egzekucyjnych. Z kolei
w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych
i zastosowanym zwolnieniom Gmina utraciła 
dochody w wysokości 355 804,44 zł. Na indywidulane 
wnioski podatników dokonano umorzenia zaległości 
podatkowych na kwotę 30 754,69 zł, w tym odsetek
1 702 zł. Dokonano odroczenia terminu płatności
i rozłożono na raty kwotę 9 051 zł, w tym odsetek 
260 zł.  
 Pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że pomimo 
ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19 
zostały zapewnione właściwe warunki do sprawnego 
funkcjonowania wszystkich gminnych jednostek,
a także pomocy społecznej, sportu i rekreacji, kultury, 
transportu zbiorowego oraz szeroko rozumianej 
gospodarki komunalnej. Pandemia wywołała 
spowolnienie gospodarcze, które wpływa na 
kondycję samorządowych �nansów, jednak straty

w niektórych kategoriach dochodów za 2020r. 
okazały się mniejsze od spodziewanych. Dzięki temu 
przeznaczyliśmy 5 937 421,60 zł na lokalne 
inwestycje, nie powiększając równolegle zadłużenia 
gminy.  Wydatk i  b ieżące zostały  w ykonane
w wysokości 18 920 301,61 zł, na plan 39 179 923,95 zł 
co stanowi 48,29%. Strukturę �nansową wydatków 
stanowiły środki własne 11 767 531,12 zł, dotacje 
wspiera jące  �nansowanie  zadań własnych
w wysokości 421 398,05 zł oraz dotacje na zadania 
zlecone gminie z zakresu administracji rządowej
w wysokości 6 731 372,44  zł.
Tradycyjnie najbliższy czas Rada Gminy poświęci na 
prace związane z przygotowywaniem projektu 
budżetu gminy na 2022 r. W tym miejscu dziękuję 
wszystkim Radom Sołeckim za cenne wskazówki
i propozycje do budżetu składane podczas zebrań 
w i e j s k i c h .  Z a p e w n i a m  o  k o n t y n u o w a n i u 
wyznaczonych kierunków rozwoju naszej gminy
i dołożeniu wszelkich starań do jej stabilnego 
rozwoju na nie niższym niż dotychczas poziomie. 
Jednocześnie wyrażam nadzieję na dalszą, owocną 
współpracę naszej Gminy z powiatem płockim.
Na zakończenie pragnę w imieniu Rady Gminy 
podkreślić, że doceniamy starania wszystkich 
Mieszkańców, którzy dbają o czystość, ład i rozwój 
najbliższego nam środowiska. Życzę, aby było jak 
najmniej problemów, a czyste powietrze i otoczenie, 
o które dbamy pozwoliło na zdrowe i radosne życie
w naszej Gminie.
                                

Jolanta Sochacka

Tegoroczna odsłona programu MIAS MAZOWSZE 
2021 przyniosła Gminie Radzanowo ponad 27 tys. zł 
dotacji na rzecz naszych sołectw – Juryszewa, 
Starego Boryszewa, Woźnik oraz Ciółkowa.
Sejmik Województwa Mazowieckiego od kilku lat 

przyznaje gminom do�nansowania w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw”. 
Ideą tej inicjatywy jest zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców sołectw poprzez udzielanie wsparcia 
�nansowego na realizację istotnych z punktu 
widzenia rad sołeckich zadań inwestycyjnych.
W ramach „MIAS 2021” na terenie gminy Radzanowo 

zostaną wykonane następujące przedsięwzięcia:
- remont świetlicy wiejskiej w Juryszewie (wymiana 

stolarki drzwiowej oraz malowanie pomieszczeń 
wewnątrz budynku);

- doposażenie placu zabaw w sołectwie Woźniki 
(zjazd linowy, karuzela, poręcze gimnastyczne, 
siedzisko gumowe);

- remont świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie 
(wymiana stolarki drzwiowej, roboty remontowo 

budowlane wewnątrz obiektu);
-  remont świet l ic y  wiejsk iej  w Ciółkowie 

(malowanie wewnątrz budynku, remont łazienki).
We wszystkich dotychczasowych edycjach MIAS 

sołectwa Gminy Radzanowo pozyskały dotąd łącznie 
blisko 120 tys. zł.

Kolejne granty sołeckie dla Gminy Radzanowo
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W lipcu br. Sekcja Wędkarska  działająca przy CKiS 
w Radzanowie zorganizowała już VII edycję 
zawodów wędkarskich. Kolejny raz grupa tutejszych 
zapaleńców spotkała się w celu sportowej 
rywalizacji. Od wczesnych godzin porannych 
radzanowskie stawy zostały poddane próbie na 
obecność ryb w zbiorniku. Zmagania rozpoczęły się 
o 6.30 losowaniem stanowisk, następnie zawodnicy 
udali się na swoje miejsca i o 6.00 rozpoczęliśmy 
wędkowanie. W zawodach uczestniczyło 17 osób.

O godzinie 10.00 zakończyło się wędkowanie 
i nastąpiło ważenie złowionych ryb. Rywalizacja fair 
play dała w efekcie następującą klasy�kację 
końcową : I miejsce z wynikiem 3,70 kg zajął – Jacek 
Falaciński; II miejsce z wynikiem 3,66 kg zajął – 
Marcin Idzik; III miejsce z wynikiem 2,00 kg zajął – 
Krzysztof Kasztelan.

Nagroda za największą rybę – Kazimierz Szumlicki.
Wa r u n k i  w ę d k o w a n i a  b y ł y  t r u d n e,  w i ę c

o zwycięstwie decydowały dekagramy. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Wydar zenie  odbyło  s ię  pod Honorow ym 
Patronatem Pana Piotra Zgorzelskiego – Posła RP. 
Wsparcie �nansowe na zakup bonów nagrodowych 
i pucharów przekazali: Pani Jolanta Sochacka – 
Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo, Pan 

Sylwester Ziemkiewicz – Wójt Gminy Radzanowo, 
Pani Magdalena Kosielińska – Dyrektor CKiS
w Radzanowie, Pan Tomasz Opólski.

Po zawodach członkowie Sekcji Wędkarskiej
i zaproszeni goście spotkali się na integracyjnym 
poczęstunku.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 

organizacji imprezy. Szczególne podziękowania 
należą się Paniom: Magdalenie Kosielińskiej, 
Renacie Majchrzak, Agnieszce Ziemkiewicz
i Elżbiecie Zalewskiej.

Zarząd Sekcji Wędkarskiej w Radzanowie

VII Zawody Wędkarskie w Radzanowie

Rogozińska młodzież upamiętniła rocznicę wybuchu wojny
1 września z inicjatywy Sylwestra Ziemkiewicza – 

Wójta Gminy Radzanowo i Jolanty Sochackiej – 
Przewodniczącej Rady Gminy Radzanowo społe-
czność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie 
zorganizowała apel z okazji rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Przed tablicą upamiętniającą bohaterską 
postawę Patriotów Ziemi Rogozińskiej Pan Wójt i Pani 
Przewodnicząca złożyli wieniec z biało-czerwonych 
kwiatów. Zapalono też znicze. W ceremonii uczestni-

czył również gospodarz miejsca pamięci – proboszcz 
Rogozińskiej para�i,  ks. dr Janusz Wiśniewski.

Z tej okazji uczniowie przygotowali  program 
artystyczny.  W uroczystości wziął udział poczet 
sztandarowy, drużyny zuchowa i harcerska, delegacje 
klas, nauczyciele i rodzice. Młodzież przygotowali: 
Marlena Kącicka, Olga Sawicka i Norbert Pałysa.

ZSP Rogozino

Pandemia Sars – Cov - 2  uniemożliwiła przepro-
wadzenie w roku ubiegłym walnych zebrań spra-
wozdawczo-wyborczych we wszystkich jednostki 
OSP w gminie Radzanowo. Cykl stosownych obrad 
odbył się w ciągu bieżącego roku a dotyczył podsu-
mowania działalności za 2020 rok oraz wybrania 
władz na kolejną kadencję. Zaprezentowano spra-
wozdania z działalności statutowej, osiągnięcia oraz 
wykonanie budżetu za rok 2020. Omawiano także 
plany i wskazywano zapotrzebowanie jednostek
w sprzęt, umundurowanie i specjalistyczne wypo-
sażenie. Zebrania były również okazją do oceny 
działalności władz w poszczególnych jednostkach 
OSP przez kadencję 2016 - 2021.

Zgodnie z obowiązującymi statutami co pięć lat 

druhowie OSP wybierają swoich przedstawicieli do 
zarządu jednostki i do komisji rewizyjnej, a także 
wskazują delegatów do zarządu gminnego. W latach 
2021-2026 głosowania wyłoniły następujących 
delegatów:

OSP Radzanowo: Jacek Gackowski – Prezes, Paweł 
Gackowski – Naczelnik;

OSP Rogozino: Kinga Bodal – Prezes, Bartosz Bodal 
– Naczelnik;

OSP Juryszewo: Krzysztof Bijata - Prezes, Jacek 
Szymański – Naczelnik;

OSP Woźniki: Hubert Pietrasiak – Prezes, Michał 
Kobielski - Naczelnik;

OSP Nowe Boryszewo: Marek Tokarski - Prezes, 
Jacek Wyrębkowski – Naczelnik;

OSP Szczytno: Marek Gajewski - Prezes, Sławomir 
Lewandowski – Naczelnik.

W wszystkich sześciu zebraniach na terenie gminy 
brał udział Sylwester Ziemkiewicz wójt gminy 
Radzanowo, który dziękował strażakom za o�arną 
służbę dla społeczeństwa i dobra naszego samorząd-
u. Za bezinteresowną pomoc w czasie pandemii, za 
dystrybucję maseczek, organizację transportu na 
szczepienia, a także za wzorową postawę podczas 
tegorocznej powodzi na terenie powiatu płockiego. 
Zapewnił o dalszym wspieraniu działalności druhów
i podkreślał, że lokalne jednostki pełnią niezwykle 
ważną rolę nie tylko w systemie ratowniczo–-
gaśniczym, ale przede wszystkim w przekazywaniu 
tradycji strażackich z pokolenia na pokolenie.   

Podsumowanie walnych zebrań w gminnych jednostkach OSP

W poprzednim numerze gminnego kwartalnika 
opisywaliśmy sukcesy Państwa Ewy i Zbigniewa 
Gawińskich z Kostrogaju, którzy zdobyli pierwsze 
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne” na szczeblu regionalnym.
Tą wygraną Państwo Gawińscy awansowali do etapu 
wojewódzkiego i tu również ich gospodarstwo rolne 
otrzymało wyróżnienie. Ponadto Państwo Gawińscy 
mogą się pochwalić jeszcze zajęciem I miejsca
w  k o n k u r s i e  f o t o g r a � c z n y m  „ B e z p i e c z n e 
Gospodarstwo Rolne w obiektywie rolnika”. 
Serdecznie gratulujemy!

Kolejne nagrody dla gospodarstwa 
rolnego z terenu gminy
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Odświeżone oblicze szkoły w Rogozinie

0 1 . 0 9 . 2 0 2 1  r .  w  S z k o l e  P o d s t a w o w e j 
im. M. Kopernika w Radzanowie został uroczyście 
otwarty nowopowstały  gabinet integracji senso-
rycznej Wyposażenie gabinetu zostało zakupione ze 
środków budżetowych przeznaczonych na kszta-
łcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi.

Uroczystego otwarcia w obecności uczniów 
dokonali: Sylwester Ziemkiewicz wójt gminy 
Radzanowo i Jolanta Sochacka przewodnicząca rady 
gminy.

Integracja sensoryczna (SI) jako metoda  uspraw-
niania zaburzonych  funkcji poznawczych powstała 
w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku
w Stanach Zjednoczonych. Twórczynią metody jest 
Jean Ayres – psycholog kliniczny Uniwesytetu 
Kalifornijskiego w Los Angeles. Według J. Ayres jest to 
proces, dzięki któremu nasz mózg, otrzymując 

informacje ze wszystkich zmysłów, dokonuje ich 
rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz 
integruje je ze sobą i wcześniejszymi doświadcze-
niami. Integracja sensoryczna jest jedną z najnow-
szych technik terapeutycznych stosowanych w pracy 
z dziećmi, u których występują trudności w zakresie 
rozwoju ruchowego, koncentracji na wykonywanym 
zdaniu, opanowaniu technik szkolnych, szczególnie 
w początkowej fazie nauczania. Celem integracji 
sensorycznej jest poprawienie codziennego funk-
cjonowania człowieka , co skutkuje poprawą jakości 
życia.

Podczas zajęć pracuje się nad nadwrażliwością 
dotykową lub innymi typami nadwrażliwości, 
niepewnością grawitacyjną, dyspraksją rozwojową, 
zburzeniami posturalno – okołoruchowymi. Gabinet 
integracji sensorycznej wyposażony jest w różnego 
rodzaju sprzęty, które są kolorowe i ciekawe dla 

dziecka, przez co przypomina plac zabaw. Dziecko 
podczas sesji huśta się w hamaku, skacze na trampoli-
nie, toczy się w beczce, czy jeździ na deskorolce. Choć 
sesja terapeutyczna sprawia przyjemną zabawę, to 
odpowiednio dobrane ćwiczenia i pomoce dokonuje 
się integracja bodźców zmysłowych oraz doświad-
czeń płynących do ośrodkowego układu nerwow-
ego. Przyrządy w sali integracji sensorycznej są tak 
dobrane, aby podczas ćwiczeń można było stymul-
ować system przedsionkowy, prioceptywny, dotyko-
wy, jak również wzrokowy, słuchowy i węchowy. 

Z zajęć mogą korzystać nieodpłatnie uczniowie 
uczęszczający do gminnych szkół podstawowych
i Samorządowego Przedszkola w Radzanowie.

SP Radzanowo

Gabinet integracji sensorycznej w Radzanowie

W tym roku Rogozińscy harcerze uczestniczyli
w kolejnej akcji letniej. W pierwszej połowie sierpnia 
szkolna drużyna rozwijała swoje umiejętności
i nabywała nowych doświadczeń na obozie harcer-
skim w Gorzewie. Dwunastu uczestników wraz
z drużynową Iwona Zalewską, przeżyło mnóstwo 
ciekawych przygód w otoczeniu lasu i zdobyło wiele 
harcerskich sprawności oraz otworzyło próby na 
stopnie. Zwieńczeniem akcji było zobowiązanie 
instruktorskie, które zostało przygotowane przez 
wszystkich instruktorów dla drużynowej naszej 
drużyny. Rogozińscy harcerze zdobyli mnóstwo 
pochwał.  Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj! 

ZSP Rogozino

Harcerska akcja letnia Rogozińskich harcerzy

Choć wak acje tr wały w najlepsze dyrekcja
i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rogozinie nie próżnowali.

C z a s  k a n i k u ł y  r o z p o c z ę ł y  d o b r e  w i e ś c i
z Ministerstwa Edukacji i Nauki. W Warszawie 
pozytywnie oceniło wniosek dyrektora szkoły
i przyznało placówce 75 tys. złotych na wyposażenie 
pracowni chemicznej, �zycznej, biologicznej
i geogra�cznej.

W lipcu i sierpniu wyremontowano plac zabaw. 
Zamontowano nowe urządzenia zabawowe 
p r z e z n a c z o n e  d l a  n a j m ł o d s z y c h  d z i e c i
i przedszkolaków.  Przyjazne domki, huśtawki
i zjeżdżalnie stanowią idealne miejsce wspólnej 
zabawy, gdzie dziecko uczy się zasad funkcjonowania 
w grupie oraz doskonali umiejętności językowe. 
Urządzenia zachęcają dziecko do wysiłku �zycznego, 
wspomagając roz wój k luczowych zdolności 
ruchowych. Pozwalają na radosną i beztroską zabawę 

każdemu maluchowi. 
Pod koniec wakacji zaprojektowano i wykonano 

nową aranżację szkolnego ogródka. Inicjatorką
i projektantką przedsięwzięcia była Aneta Rutkowska, 
razem z Pauliną Cieszkowską uprzątnęły stare 
nasadzenia. W ich miejsce posadzono nowe rośliny. 
Odświeżony ogród już cieszy oko, zaprasza gości i jest 
wizytówką szkoły i przedszkola  w Rogozinie.

Wakacje przyniosły też remont wysłużonej 
kotłowni. Za środki pozyskane przez Sylwestra 
Ziemkiewicza – Wójta gminy Radzanowo dokonano 
modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotła 
olejowego na gazowy.

ZSP Rogozino
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Piknik Rodzinny "Będzie Lepiej" w Radzanowie 
przyciągnął imponującą rzeszę publiczności. 
Słoneczna pogoda, występy artystyczne oraz 
nieodpłatne atrakcje  dla  dzieci  zachęci ły 
Mieszkańców do spędzenia niedzielnego popołud-
nia w plenerze. Swoje umiejętności zaprezentowali 
p o d o p i e c z n i  C e n t r u m  K u l t u r y  i  S p o r t u
w Radzanowie – grupy taneczne prowadzone przez 
M. Wiśniewską-Giza, zespół wokalny Silkicat pod 
kierunkiem K.Jezierskiej oraz Chór Złota Jesień z R. 
Majewskim i T. Sarniakiem. Z koncertem autorskich 
utworów wystąpił zespół ADHD; usłyszeliśmy 
poezję autorstwa wokalistyki Martyny Murawskiej
z muzyką skomponowaną przez gitarzystę Marcina 
Ostrowskiego. Nad rozwojem tego zespołu oraz 
umuzykalnieniem uczniów rogozińskiej podstaw-
ówki czuwają od lat instruktorzy CKiS N.Pałysa
i J.Jakowski

Niedzielny obiad z łatwością można było zastąpić 
szeroką gamą dań, przekąsek i ciast serwowanych 
na stoiskach lokalnych stowarzyszeń i kół gospodyń 
wiejskich. Zapach i mnogość potraw, a przede 
wszystkim uśmiech wabiły mieszkańców do 
kramów przygotowanych przez KGW "Zakątek nad 
Słupianką" z Białkowa, OSP Szczytno, KGW „Eko-
Gosposie” z  Brochocina,

ROD "Drogowiec" ze Stróżewka, Stowarzyszenie 
"Nasze Kosino", Stowarzyszenie „Wesoła Chatka”
z Boryszewa, Stowarzyszenie „Anielski Kredens”
z Rogozina, KGW "Cuda-Wianki" i „Senioritki”
z Radzanowa, KGW „Przyjaciele” z Męczenina, 
Warsztat Terapii Zajęciowej z Męczenina. Kunszt 
ozdobienia kramów i zaproponowanego menu 
docenił  samorząd Gminy Radzanowo oraz 
Starostwo Powiatowe w Płocku. Wręczenie wszyst-
kim wystawcom nagród rzeczowych przypadło
w udziale wójtowi Sylwestrowi Ziemkiewiczowi, 
gminnym radnym: Urszuli Jaszczak, Kamilowi 
Raczyńskiemu, Krzysztofowi Sobczakowi oraz 

Robertowi Tokarskiemu, a także reprezentującemu 
zarząd Powiatu Płockiego Pawłowi Jakubowskiemu.

O szczególne uznanie publiczności zawalczyło 
KGW "Cuda-Wianki" w Radzanowie; ta ambitna 
grupa przygotowała inscenizację „Moralności Pani 
Dulskiej” w ramach Narodowego Czytania 2021 oraz 
taniec „Jerusalema”. Równie dużo zabawy przyniosła 
III Sołtysiada, czyli turniej sportowo-intelektualny. 
Przeprowadzone konkurencje wymagały od 
zawodników zarówno sprawności �zycznej, wiedzy 
fachowej, jak i talentu plastycznego. W rezultacie 
pula  nagród ufundowanych pr zez  Gminę 
Radzanowo przewidziana pierwotnie za I i II miejsce 
została rozdzielona ex aequo między drużynę
z Radzanowa i drużynę z Nowego Boryszewa, które 
solidarnie zrezygnowały z dogrywki, zaś bon
z trzecią nagrodą otrzymała drużyna z Męczenina.

Tematem przewodnim całego wydarzenia była 
promocja szczepień przeciwko Sars-Cov-2 oraz 
wspieranie chorych na białaczkę. Informacje
nt. szczepień prezentowała pielęgniarka Beata 
Pielaszewska z NZOZ Medicines w Radzanowie, zaś 
ambasadorkami Fundacja DKMS, które przepr-
owadziły rejestrację aż 24 potencjalnych dawców 
szpiku kostnego były Martyna Murawska, Katarzyna 
Atlak-Płowska i Milena Warzyńska.

Oczekiwanie na wieczorne kino letnie umilił
dj Bogdan Pielaszewski, który bardzo szybko 
zmobilizował Mieszkańców do tańca. Projekcja 
�lmu „Jutro będziemy szczęśliwi” zakończyła pełen 
pozytywnych wrażeń piknik rodzinny.

Pandemia Covid-19 i związane z nią obostrzenia 
uświadomiły nam wszystkim bardzo dosadnie,
że spotkania rodzinne, relacje sąsiedzkie, wspólna 
zabawa, rozmowy są niezastąpione i sprzyjają 
lokalnej integracji. Jak powiedział wójt Sylwester 
Ziemkiewicz „takie wydarzenia są niezbędne, byśmy 
spędzali ze sobą czas, nawiązywali dobre lokalne 
relacje, które będą budować i rozwijać gminę 

Radzanowo”.
Wychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców 

Urząd Gminy w Radzanowie umożliwił podczas 
pikniku m.in. udział w Narodowym Spisie Ludności 
oraz zasięganie informacji o programie „Czyste 
Powietrze”. Natomiast płocki oddział KRUS udzielał 
konsultacji specjalistycznych dla rolników.

Niedzielny Piknik Rodzinny "Będzie Lepiej" wsparli 
�nansowo i organizacyjnie:

Sylwester Ziemkiewicz Wójt Gminy Radzanowo, 
Iwona Sierocka Wicestarosta Płocki i Paweł 
J a k u b o w s k i  -  c z ł o n e k  Z a r z ą d u  P o w i a t u 
Płockiego,Jolanta Sochacka - przewodnicząca rady 
gminy Radzanowo,Kamil Raczyński - radny gminy 
Radzanowo, Robert Tokarski - radny gminy 
Radzanowo, Fundacja DKMS, Groszek OFF ROAD 
Wojciech Janowski,grupy motocyklowe

MDP Dublas i Idźkowscy Paulina Idźkowska, Ola 
Idźkowska, Tolex-Met Artur Kupniewski,

Z Pasją Tworzone Agnieszka Biernacka, GLKS 
Polonia Radzanowo, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Radzanowo, Fundacja "Fundusz Lokalny 
Ziemi Płockiej - Młodzi Razem", Ochotnicza Straż 
Pożarna w Woźnikach, Akademickie Stowarzyszenie 
"Ambitni w Działaniu", Klub HDK Legion Oddział 
Płock.

Współorganizacja: Agnieszka Pełka-Ziemkiewicz, 
Elżbieta Zalewsk a,  Anita Gajewsk a,  Aneta 
Rutkowska, Jakub Kosieliński, Dominik Mikołajczyk, 
Anna Winiarek.

Pomoc techniczna: Zakład Gospodarczy przy 
Urzędzie Gminy w Radzanowie pod kierownictwem 
Jana Bąbały.

Magdalena Kosielińska
Dyrektor CKiS w Radzanowie

Piknik Rodzinny „Będzie Lepiej” w Radzanowie
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W tegorocznej edycji programu grantowego 
„Działaj Lokalnie” Fundacji FLZP „Młodzi Razem” 
swoje inicjatywy zrealizowały trzy lokalne organiza-
cje pozarządowe. Wszystkie mają doświadczenie
w pozyskiwaniu zewnętrznych środków �nanso-
wych. Już na etapie oczekiwania na ogłoszenie 
konkursów grantowych mają doprecyzowane 
szczegóły zaplanowanych inicjatyw. W swoich 
projektach niejednokrotnie wsłuchują się w głosy 
lokalnych społeczności i dbają o rozwój działalności 
statutowej. 

Klub GLKS Polonia Radzanowo projektem
pt. „Poprawa infrastruktury boiskowej na stadionie
w Radzanowie”) doposażył boisko sportowe
w Radzanowie w kolejny piłkochwyt. Urządzenie to 
zabezpiecza budynki techniczne obiektu przed 
zniszczeniami, zwiększa komfort gry na bocznym 
boisku treningowym, a także podnosi standard 
całego kompleksu. Koszt całkowity przedsięwzięcia 
wyniósł 5,6 tys. zł, w tym udział własny Polonii 1,6 tys. 
zł. O�cjalne oddanie urządzenia do użytku nastąpiło 
12 września br. podczas Pikniku Rodzinnego „Będzie 
Lepiej”. Zarząd GLKS Polonia Radzanowo podsumow-
ał uroczyście projekt w obecności Iwony Marczak – 
prezesa Fundacji FLZP „Młodzi Razem”, Pawła 
Jakubowskiego – członka Zarządu Powiatu 
Płockiego, Sylwestra Ziemkiewicza – wójta gminy 
Radzanowo oraz radnych gminnych – Roberta 
Tokarskiego i Kamila Raczyńskiego.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo 
realizuje z kolei projekt własny pn. „Lokalny zabytek 
to nie przeżytek”. Prowadzone w Parku im. Jana 
Kochanowskiego prace pielęgnacyjne mają na celu 
przeciwdziałanie degradacji drzew oraz zwiększenie 
różnorodności gatunkowej. Otrzymany grant opiewa 
na kwotę 4 tys. zł, zaś zadeklarowany udział własny 
organizacji to kolejne 500 zł. Podjęte działania 
zostaną zakończone do 30 września br. i wymagają 
zaangażowania społeczności lokalnej. Ponadto 
Stowarzyszenie udzieliło również formy prawnej, by 

wspólnie z grupą rodziców i Centrum Kultury i Sportu 
w Radzanowie uruchomić drugi z projektów
pt. „Dziecięca Akademia Muzyczna”. To cykl grupow-
ych zajęć wokalnych, podczas których młodociani 
uczestnicy rozwijają pasję śpiewania i współt-
worzenia własnych interpretacji różnogatunkowych 
utworów. Grupa warsztatowa jest już po studyjnej 
sesji fotogra�cznej, niezbędnej do promocji projektu, 
samej grupy i jej występów. Atrakcją dla uczestników 
jest nagranie studyjne wybranych utworów oraz 
stworzenie teledysku podsumowującego inicjatywę. 
Wizyty studyjne rozpoczną się z początkiem paź-
dziernika, a efekty końcowe wszystkich działań 
zobaczymy w połowie grudnia br. Kosztorys projektu 
zamyka się kwotą blisko 6 tys. zł, w tym kwota 5,5 tys. 
to otrzymany grant.  

W tym roku Fundacja FLZP „Młodzi Razem” przy 
wsparciu środowiskowej organizacji WWF Polska 
uruchomiła również granty w ścieżce tematycznej 
„Działaj lokalnie i ekologicznie w powiecie płockim”. 
Skorzystały z niej m.in. członkinie KGW „Zakątek 
nad Słupianką” z Białkowa, które złożyły wniosek
o s�nansowanie projektu pt. "Zielony Zakątek - 
od projektu do efektu”.  Panie zaplanowały,
by wielopokoleniowa grupa z Białkowa posadziła 
drzewa i krzewy miododajne przy świetlicy wiejskiej. 
To wręcz idealne uzupełnienie gruntownie wyre-
montowanego obiektu gminnego, który dziś tętni 
życiem i zachęca Mieszkańców do udziału w podej-
mowanych tu inicjatywach. Z kolei Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gminy Radzanowo zgłosiło w tej ścieżce 
aplikację na do�nansowanie projektu pt. „Dotleńmy 
Gminę Radzanowo”. Obejmuje on dwa konkursy; 
p i e r w s z y  p n .  " S P R Z ĄTA M Y  -  S A D Z I M Y  – 
DOTLENIAMY”, w którym wyłoniono już laureatów. 
Podczas Pikniku Rodzinnego pn. „Będzie Lepiej" w 
dniu 12/09/2021r. zwycięzcy zaprezentowali plakaty 
promujące działania ekologiczne zaplanowane na 
terenie 6 sołectw:

- KGW "Zakątek nad Słupianką"- Zakątek robi 

nasadzenia, Gminę dotlenia!
- KGW "Cuda-Wianki" w Radzanowie - Ekoprzyszłość 

zaczyna się dziś!
- Stowarzyszenie Wesoła Chatka w Boryszewie- 

Ekologia moją dewizą.
- KGW Eko-Gosposie w Brochocinie - Nasadzamy, 

o planetę dbamy!
- Sołectwo Stróżewko - Sołectwo Stróżewko dba

o środowisko!
- Sołectwo Męczenino - Działamy lokalnie i ekolo-

gicznie. Na drzewa tlenowe czekamy. W naszej wsi 
porozsadzamy, jak je otrzymamy. Żeby powietrze 
oczyściły, Męczenino ozdobiły!

Nagrodą w konkursie są m.in. sadzonki drzew 
tlenowych tzw. OXYTREE, które zostaną posadzone 
wokół świetlic wiejskich, skwerów i parków.

Drugi z konkursów Stowarzyszenia zachęca dzieci
i młodzież do plastycznej interpretacji hasła: "DR-
ZEWO - TLEN - ŻYCIE". Już dziś organizatorzy zapras-
zają na pokonkursową prezentację plakatów i 
dziecięcych prac plastycznych, która zaplanowana 
jest na terenie Parku im. Jana Kochanowskiego
w Radzanowie na koniec września br. 

- - - - - - - -
Program „Działaj Lokalnie” Polsko Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowany przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ośrodek Działaj 
Lokalnie Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - 
Młodzi Razem" i Powiat Płocki. Zadanie do�nanso-
wane jest ze środków budżetu Województwa 
Mazowieckiego.

„Działaj lokalnie i ekologicznie” to nowa ścieżka 
tematyczna programu „Działaj Lokalnie” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi 
Razem". Partnerem inicjatywy jest Fundacja WWF 
Polska.

Moc organizacji pozarządowych, czyli „Działaj Lokalnie 2021”
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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

DANE KONTAKTOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

OŚWIATA

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie
ul. Płocka 32, e-mail: 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

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

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

***
witam cię, już jesteś jesień
powiedz, co mi przyniesiesz?

w liści rudawym szeleście,
co czeka mnie, co spotka jeszcze?
gdy jesień do okien już stuka...
hej, jesień, czego tu szukasz?

ja niosę ci w koszu kasztany,
tak liczne, jak dni twoich zdarzeń,
i szum liści ci daję nieznany,
niech niesie cię prosto do marzeń

ja nie chcę, nie trzeba mi słoty,
już tęsknię do ciepłych promieni,
lecz na nic ta moja tęsknota,
czas wszystko na jesień odmieni

nie będzie już słońca od świtu,
a deszcz mnie tu nie raz zaskoczy,

lecz lepiej niech pada spod chmury,
niż gdyby zalewał mi oczy

a czemu ty cierpisz, dziewczyno?
spójrz, mieni się jesień złocista
i lepsza jest kropla spod powiek,
niż w sercu ta zima wieczysta

hej, jesień, chyba masz rację,
niestraszna mi już twoja słota
i każde deszcze przetrzymam,
gdy serce mi podasz ze złota

ja nie dam ci serca z kamienia,
choćby się złotem świeciło,
bądź sobą i siebie nie zmieniaj,
i latem, i wiosną, i zimą

witam cię, już jesteś jesień
powiedz, co mi przyniesiesz?
//jesień, 2020

Martyna Murawska - od urodzenia mieszkanka Rogozina, wychowanka 

tamtejszej szkoły podstawowej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej 
w Warszawie. Jej wielkie pasje to śpiewanie i pisanie tekstów. Od wielu lat 
bierze udział w lokalnych wydarzeniach, jako wokalistka. Od dawna śpiewa 
w zespole ADHD z Rogozina. Swoje wiersze publikuje również za pomocą
mediów społecznościowych oraz ma za sobą debiutanckie próby wydawnicze. 
Pierwszą rymowankę o choince i prezentach napisała mając 7 lat. 
Na co dzień fanka zbożowej kawy i długich podróży pociągiem, 
podczas których pisze teksty.

GDY ŚNIĘ
Gdy śnię, widzę twoją twarz 
taką roześmianą
i rozpaczam, kiedy brzask 
budzi mnie, co rano.

Gdy śnię, słyszę cichy szept, 
co niesie nadzieję,
twoim głosem woła mnie, 
woła mnie do siebie.

Gdy śnię, czuję twoją dłoń 
obok mojej dłoni
i rozpaczam, bo znów świt 
ciebie mi przegonił. 

Czekam tylko takich snów, 
w których cię wypatrzę.
Proszę, chociaż śnij mi się. 
Śnij mi się na zawsze. 
//kwiecień, 2020

http://ugradzanowo@plock.home.pl

