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PRZEDTERMINOWE WYBORY Wójta Gminy Radzanowo
Z powodu zrzeczenia się mandatu Wójta
Gminy Radzanowo przez Pana Sylwestra
Ziemkiewicza, Komisarz Wyborczy w Płocku I
stwierdził wygaśniecie jego mandatu
z dniem 23 września 2021 r. Prezes Rady
Ministrów zarządził przeprowadzenie przedterminow ych w yborów wójta gminy
Radzanowo oraz wyznaczył ich datę na
niedzielę 5 grudnia 2021 r.
Komisarz Wyborczy w Płocku I zarejestrował
8 komitetów wyborczych wyborców utworzonych w celu zgłoszenia kandydata na
wójta gminy Radzanowo w wyborach przedterminowych:
- KWW GMINA NASZEJ PRZYSZŁOŚCI
z siedzibą w Chełstowie
- KWW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO

z siedzibą w Rogozinie
- KWW PAWŁA TOKARSKIEGO z siedzibą
w Rogozinie
- KWW RADZANOWO - INWEST YCJE,
EDUKACJA, ROZWÓJ z siedzibą w Rogozinie
- KWW RADZANOWO NASZA ZIEMIA
z siedzibą w Brudzeniu Dużym
- KWW RADZANOWO NASZYM DOMEM
z siedzibą w Maszewie Dużym
- KWW SPRAWIEDLIWA GMINA z siedzibą
w Starym Boryszewie
- KWW „WSPÓLNIE DLA GMINY” z siedzibą
w Czerniewie
Tylko 4 komitety spośród 8 zgłosiły i zarejestrowały kandydata na wójta.

Krzysztof Czerwiński

Piotr Jakubowski

Kamil Raczyński

Paweł Tokarski

STRONA 2

PRZEDTERMINOWE WYBORY Wójta Gminy Radzanowo
Głosowanie w przedterminowych wybo- 1.Znaleźć nazwisko kandydata, na którego nieważny
4.Znak „X” to co najmniej dwie linie przecrach Wójta Gminy Radzanowo odbędzie się chcesz głosować
5 grudnia 2021 r. w godzinach 7.00-21.00 2.Postawić znak „X” w kratce wyłącznie przy inające się wewnątrz kratki.
w 6 lokalach wyborczych usytuowanych nazwisku tego kandydata
3.Jeżeli postawisz znak „X” przy nazwisku
na terenie gminy Radzanowo.
więcej niż jednego kandydata – głos będzie
Aby prawidłowo oddać głos należy:

Spotkanie z prezydentem miasta Płocka
Sąsiedzka rozmowa o możliwościach współpracy
pomiędzy Gminą Radzanowo i miastem Płock.
Wymiana doświadczeń samorządowych stanowi
ważny element polityki rozwoju naszej gminy.
Podczas spotkania pełniący funkcję Wójta Gminy
Radzanowo p. Krzysztof Czerwiński rozmawiał
z prezydentem miasta Płocka p. Andrzejem

Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rogozinie
Gmina Radzanowo otrzymała dwie duże dotacje
na rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Rogozinie. W ramach Rządowego Funduszu Polski
Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie
2 295 000,00 zł. Program ma na celu do nansowanie
projektów inwestycyjnych realizowanych przez
gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej
Polsce. Realizowany jest poprzez promesy
inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.
Druga dotacja pochodzi z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia
zadań ważnych dla równomiernego rozwoju
województwa mazowieckiego i wynosi 1 000 000 zł.
Będzie wypłacona w dwóch transzach: w 2023 roku
500 tys. zł i w 2024 roku kolejne 500 tys. zł. Umowa z
Województwem Mazowieckim została podpisana
12 listopada br. Ze strony gminy umowę podpisał
pełniący funkcję Wójta Gminy Radzanowo Pan
Krzysztof Czerwiński przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Pani Marioli Lorenc.
W związku z przyznanymi środkami odbyło się
s p o t k a n i e ro b o c ze d o t yc z ą ce roz b u d ow y
rogozińskiej placówki. W spotkaniu udział wzięli:
pełniący funkcję wójta gminy Krzysztof Czerwiński,

Dotacja na rozbudowę sieci

Nowakowskim o kierunkach współpracy obu
kanalizacyjnej
samorządów m.in. przy rozbudowie sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągów, rozwoju komunikacji 5 listopada br. Ministerstwo Finansów opublikoautobusowej oraz możliwościach powstania mię- wało tabelę z kwotami do nansowania dla gmin
w ramach tzw. uzupełnienia subwencji ogólnej, które
dzygminnych ścieżek rowerowych.
dedykowane jest wyłącznie na wsparcie zadań
z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Gmina
Radzanowo otrzyma prawie 4 miliony złotych na
budowę kanalizacji.
W skali całego kraju rozdysponowano łącznie 4 mld
zł, z czego 1 mld na zadania wodociągowe, a 3 mld zł
na zadania kanalizacyjne. W sumie wparcie otrzyma
1714 gmin.
Gminy nie składały żadnych wniosków na konkretne przedsięwzięcia. Podział środków nastąpił
automatycznie na postawie algorytmów oraz
danych GUS. Uwzględniał m.in. to, czy udział liczby
mieszkańców danej gminy korzystających z sieci
kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców tej
gminy jest mniejszy niż 60% (w naszej gminie wynosi
poniżej 20%) a także poziom zamożności danej
gminy. Środki gminy mogą przeznaczyć na inwestycje w latach 2021-2024.
Do 3 grudnia br. środki mają tra ć na konta gmin.

pracownicy działu inwestycji, dyrektor Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego Robert Majewski oraz
skarbnik gminy Mariola Lorenc. Budowa oddziałów
przedszkolnych wraz z całym zapleczem usprawni
b a zę l o k a l ow ą c a ł e g o Ze s p o ł u S z k o l n o –
Przedszkolnego. Rozbudowa będzie miała również
znaczący wpływ na lokalną społeczność, poprzez
zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych. Żłożony
w n i o s e k z a k ł a d a ł b u d owę w te c h n o l o gi i kontenerowe przedszkole modułowe.

STRONA 3

Przekazanie promes na inwestycje gminne w wysokości 6 mln zł
Minister Maciej Małecki przekazał promesy na do nansowanie gminnych
inwestycji ze środków rządowych. Pełniący funkcję wójta gminy Krzysztof
Czerwiński otrzymał czeki na kwotę ponad 6 mln zł.
Za przekazane przez rząd środki w wysokości 2 295 000,00 zł zostanie
rozbudowany Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogozinie, a kwota
3 976 398,00 zł będzie przeznaczona na zadania wodociągowe i kanalizacyjne
(Radzanowo, Rogozino, Stróżewko, Stare Boryszewo).
Zgodnie z założeniami programu Polski Ład to wsparcie nansowe, które
ma pomóc w realizacji inwestycji szczególnie ważnych dla mieszkańców "...to
fundusze na budowę lub modernizację żłobków, przedszkoli, szkół, dróg,
ścieżek rowerowych czy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Rząd wprowadza największe zmiany w czasach wolnej Polski, których celem jest szybki
rozwój naszego kraju...".

Kilka słów Krzysztofa Czerwińskiego pełniącego funkcję Wójta
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Radzanowo.
Z dniem 2 listopada 2021 r. podjąłem się pełnienia
funkcji Wójta Gminy Radzanowo do czasu objęcia
obowiązków przez nowo w ybranego wójta.
Wynikająca z przepisów prawa konieczność powołania przez Prezesa Rady Ministrów osoby pełniącej
funkcję wójta naszej gminy była wynikiem pisemnego
zrzeczenia się mandatu Wójta Gminy Radzanowo
przez Pana Sylwestra Ziemkiewicza.
Mając na uwadze zapewnienie ciągłości funkcjonowania samorządu gminnego w tak trudnym
okresie, a także dobro naszej gminy, zdecydowałem
się podjąć to wyzwanie. Przyjęcie propozycji pełnienia funkcji Wójta Gminy Radzanowo oznaczało dla
mnie istotne zmiany na wielu płaszczyznach mojego
życia - zarówno osobistego jak i zawodowego. Bardzo
trudnym było dla mnie podjęcie decyzji o rozwiązaniu
umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą
a także o złożeniu mandatu radnego, któr y
sprawowałem w naszej gminie nieprzerwanie od 15
lat. Spełnienie tych warunków było wymogiem
koniecznym.

Pełnienie funkcji Wójta Gminy jest dla mnie zaszczytem i wyróżnieniem, dającym możliwość przekazania
chociaż drobnego wkładu własnego w przyszłość
naszej lokalnej społeczności gminnej. Jednocześnie
mam świadomość ogromu problemów oraz trudności, a także zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności,
jaka na mnie spoczywa.
Mam nadzieję, że podjęcie się tego zadania okaże się
być słuszną i dobrą dla gminy decyzją.
W trakcie pełnienia funkcji radnego Rady Gminy
Radzanowo w ciągu czterech ostatnich kadencji
zdobyłem duże doświadczenie samorządowe,
dobrze poznałem specy kę gminy oraz zasady jej
funkcjonowania.
Z oddaniem i przyjemnością pracuję dla Państwa.
Dołożę wszelkich starań, aby moje decyzje podjęte
podczas pełnienia funkcji Wójta Gminy Radzanowo
były przemyślane, rzetelne, uczciwe a także zgodne
z oczekiwaniami Mieszkańców Gminy Radzanowo.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Czerwiński

Kilka słów od Przewodniczącej Rady Gminy
Szanowni Państwo,
tradycyjnie, wraz ze zbliżającym się zakończeniem
roku budżetowego nadchodzi czas wstępnych
podsumowań. Z uwagi na nieoczekiwaną zmianę
organu wykonawczego nieco inny od poprzednich.
Dlatego też tym bardziej należy tu podkreślić,
że obecnie wykonywane zadania w gminie są
realizowane dzięki przygotowaniom poczynionym
przez byłego Wójta p. Sylwestra Ziemkiewicza.
Efektem jego profesjonalnej pracy a także p. Skarbnik
Gminy było aplikowanie do Programu Inwestycji
Strategicznych „Polski Ład” na nansowanie sześciu
zadań inwestycyjnych. W roli bezpośredniego
bene cjenta gmina zawnioskowała o pozyskanie
13,41 mln zł dotacji na:
- przebudowę ulic w miejscowości Rogozino na
długości około 1 km (wartość inwestycji 2,2 mln. zł, w
tym 2 090 000 zł dotacji i 110 tys. zł wkładu własnego);
- rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
na odcinku 15 km. (wartość inwestycji 9,5 mln. zł, w
tym 9 025 000 zł dotacji i 475 tys. zł wkładu własnego);
- rozbudowę Zespołu Szkono-Przedszkolnego w
Rogozinie (wartość inwestycji 2,7 mln. zł, w tym 2 295
000 zł dotacji i 405 tys. zł wkładu własnego).
Z kolei w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego p.
Wójt zgłosił aplikację o do nansowanie 3,64 mln zł na
następujące zadania:
- przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w
miejscowości R adzanowo -Dębnik i (war tość
inwestycji 2,8 mln. zł, w tym 2 660 000 zł dotacji i
140 tys. zł wkładu własnego);

- termomodernizację budynku Urzędu Gminy
w Radzanowie wraz z montażem OZE (wartość
inwestycji 900 tys. zł, w tym 810 tys. zł dotacji i 90 000
zł wkładu własnego);
- zakup busa niskoemisyjnego (wartość inwestycji
200 tys. zł, w tym 170 tys. zł dotacji i 30 tys. zł wkładu
własnego).
Inwestycje zgłoszone do nansowania,
w yt ypowane pr zez byłego Wójta Sylwestra
Ziemkiewicza są bardzo potrzebne, gdyż zadecydują
o rozwoju naszego samorządu. A ponieważ są to
bardzo kosztowne zadania, to bez wsparcia środków
zewnętrznych Gminy Radzanowo nie byłoby stać na
ich realizację. Dlatego też w możliwości pozyskania aż
17 mln zł dotacji zewnętrznych widzę szansę na
skokowy rozwój Gminy Radzanowo.
Pojawiły się już pierwsze efekty w/w starań –
12 listopada 2021r. w D elegatur ze Ur zędu
Marszałkowskiego została podpisana umowa na
d o n a n s o w a n i e z b u d ż e t u Wo j e w ó d z t w a
Mazowieckiego rozbudowy Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Rogozinie. Dotacja w wysokości
1 000 000 zł będzie wypłacona w dwóch transzach:
w 2023 roku 500 tys. zł i w 2024 roku kolejne 500 tys. zł.
Zadanie to otrzymało również środki w ramach
Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie2 295 000
zł. Pragnę podkreślić, że wszystkie te działania nie
byłyby możliwe do realizacji bez bardzo dobrej
współpracy p. Wójta z Sołtysami i Radą Gminy oraz
strukturami samorządowymi innych szczebli –
ówczesnym Starostą Płockim śp. Mariuszem

Bieńkiem, p. Adamem Struzikiem Marszałkiem
Województwa Mazowieckiego, a także p. Piotrem
Zgorzelskim, Wicemarszałkiem Sejmu. To właśnie ta
współpraca zawsze owocowała realizowanymi od
wielu lat inwestycjami i zadaniami podnoszącymi
standard życia w naszej Gminie.
Dziś stajemy przed ważnym wyborem nowego
włodarza w naszej Gminie. Potrzebujemy człowieka
operatywnego, pełnego inicjatyw,
odpowiedzialnego, dbającego o naszą przyszłość.
Dlatego też życzę Państwu i sobie, aby dokonane
przez nas wybory w dniu 5 grudnia br. były gwarancją
dynamicznego rozwoju naszej Gminy.
Jolanta Sochacka

STRONA 4

Obchody 11 listopada
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie
zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa
do przyszłości" (Józef Piłsudski)
11 listopada to wyjątkowy dzień, w którym Polska
odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli.
Te g o r o c z n e o b c h o d y N a r o d o w e g o Ś w i ę t a
Niepodległości rozpoczęła uroczysta Msza Święta
w intencji Ojczyzny, którą celebrował ks. Andrzej
Kopczyński, proboszcz radzanowskiej para i, na

którą bardzo licznie przybyli mieszkańcy oraz
harcerze i strażacy. Po zakończeniu mszy wszyscy
wspólnie odśpiewali hymn.
Następnie oddano hołd poległym bohaterom walk
o niepodległość. Przedstawiciele gminnych władz
samorządowych: pełniący funkcję Wójta Gminy
Radzanowo Krzysztof Czerwiński wraz z radnymi
Rady Gminy Radzanowo, Starosta Powiatu Płockiego
Sylwester Ziemkiewicz oraz przedstawiciele

organizacji pozarządowych z terenu gminy złożyli
kwiaty i zapalili symboliczny znicz.
Mieszkańcy gminy uświetnili ten dzień poprzez
wywieszenie ag narodowych, pikniki i spotkania
okolicznościowe .

wszystkich projektów to blisko 11 mln zł.
To już kolejna edycja programu, w której również
gmina Radzanowo wystąpiła z wnioskiem o
do nansowanie. W tym roku przyznano środki
nansowe na utworzenie obszarów zieleni,
sprzyjających poprawie warunków
mikroklimatycznych na terenie gminy.
W ramach tego zadania w Radzanowie został
u t w o r z o n y t z w . „ z i e l o n y p r z y s t a n e k ”.
Zagospodarowano teren przy wiacie przystankowej
oraz część przydrożną przy ul. Płockiej. Posadzono
m.in.: derenie, berberysy, krzewy okrywkowe i

płożące, byliny, bukszpany, tawuły oraz drzewo
tlenowe „Oxytree”. W Rogozinie uzupełniono stan
drzew przy ul. Strażackiej. W centrum miejscowości
rosną już nowe buki, akacje i wiśnie. Dopełnienie
stanowią berberysy i forsycje. Ponad to odnowiono
trawnik przy wiacie przystankowej. W Ciółkowie, po
przeprowadzeniu prac rewitalizacyjnych stawu,
zagospodarowano teren przyległy. Wysadzono m.in.:
jodły, różne odmiany sosny, buki, cyprysiki oraz
berberysy. Wartość całego zadania 60 tys. zł.

albo
- gdy obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni
od daty wydania (cz yli daty personalizacji
zamieszczonej w dowodzie).
Podpis jest zamieszczany w warstwie gra cznej
dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła
12. r. życia. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby,
która nie może złożyć podpisu.
Wydawane od 7 listopada 2021 r. dowody osobiste
są ważne przez:
- 10 lat – dla osób od 12. r. życia,
- 5 lat – dla osób do 12. r. życia,
- 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo nie
można pobrać odcisków palców.
WAŻNE! W związku z wprowadzeniem w Polsce
nowych dowodów NIE ma konieczności
obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów.
Z dotychczasowego dowodu można korzystać do
czasu, aż minie jego ważność.
Proces składania wniosku oraz wydawania nowego
dowodu osobistego będzie się różnił od tego, jak

wyglądało to do tej pory. Główna różnica to
konieczność pobrania odcisków palców
i odwzorowania podpisu osoby ubiegającej się
o wydanie dowodu osobistego. Przy wydaniu
dokumentu urzędnicy będą wery kować odciski
palców posiadacza dowodu z odciskami
zamieszczonymi w dowodzie.

Ochrona powietrza i mikroklimatu
Mazowieck i I nstrument Wsparcia Ochrony
Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 to
program, którego celem jest polepszenie jakości
życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości
powietrza i mikroklimatu oraz wsparcie gmin w
realizacji działań wynikających z przepisów prawa
miejscowego, np. programu ochrony powietrza,
planu działań k rótkoterminowych, uchwały
antysmogowej. Wsparcie Mazowsza pozwoli w
realizacji 184 projektów zgłoszonych przez 172
mazowieck ie gminy. Łącznie war tość
do nansowania samorządu Mazowsza do

Nowe dowody osobiste
Od 7 listopada 2021 r. wydawane są nowe dowody
osobiste. Odciski palców i odwzorowanie podpisu
właściciela dowodu osobistego – to nowe elementy,
które znajdą się w warstwach elektronicznej i
gra cznej wydawanych w Polsce dowodów
osobistych.
Odciski palców są zamieszczane w warstwie
elektronicznej dowodu osobistego. Odciski palców
nie są pobierane od:
- dzieci poniżej 12. roku życia
- osób, od których pobranie odcisków palców jest
zycznie niemożliwe.
Natomiast jeżeli pobranie odcisków palców jest
tylko chwilowo niemożliwe (np. z powodów
medycznych), wtedy wydawany jest dowód
osobisty bez odcisków palców - ważny 12 miesięcy.
Odciski palców są przechowywane w Rejestrze
Dowodów Osobistych wyłącznie w celu wydania
dowodu osobistego. Odciski są usuwane z Rejestru
automatycznie:
- w momencie odebrania dowodu przez obywatela

STRONA 5

Radosne Obchody Święta Niepodległości
Pod obeliskiem upamiętniającym lokalnych bohaterów oddaliśmy hołd Przodkom, którzy walczyli,
byśmy dziś mogli żyć w wolnej Ojczyźnie. W dowód
wdzięczności kwiaty złożyli Sylwester Ziemkiewicz starosta płocki, Krzysztof Czerwiński - pełniący
funkcję wójta gminy Radzanowo, radni gminy
Radzanowo, przedstawiciele lokalnych organizacji
pozarządowych.
Piknik Patriotyczny przy Centrum Kultury i Sportu w
Radzanowie to nowa formuła radosnego świętowania - wspólne odśpiewanie hymnu, polonez
w wykonaniu KGW "Cuda-Wianki" w Radzanowie,
występy artystyczne skłaniające do śpiewania pieśni
patriotycznych to tylko kilka przykładów jak skutecznie zadbać o kultywowanie tradycji i ochronę

naszego polskiego dziedzictwa.
Chór SILKICAT pod kierunkiem Katarzyny Jezierskiej
oraz Chór "Złota Jesień" pod batutą Roberta
Majewskiego z akompaniamentem Tomasza
Sarniaka, zachęciły publiczność do aktywnego
udziału w wydarzeniu.
Po raz pierwszy mieliśmy również okazję, by Święto
Niepodległości połączyć z zabawą terenową "Patriotyczne Kamyki", jaką zainicjowało Samorządowe
Przedszkole w Radzanowie. W nagrodę laureaci tej
gry - Piotr Izydorski, Nikodem Sobiecki, Filip i
Franciszek Żaglewscy, otrzymali dyplomy i białoczerwone agi.
Ostatnim punktem wydarzenia była biesiada
patriotyczna przygotowana przez działające na

te re n i e gm i ny o rg a n i z a c j e p oz a r z ą d owe Stowarzyszenie Wesoła Chatka z Boryszewa, KGW
"Zakątek nad Słupianką" z Białkowa, KGW EkoGosposie z Brochocina, SENIORITKI z Radzanowa,
Stowarzyszenie Anielski Kredens z Rogozina, KGW
"Cuda-Wianki" w Radzanowie, KGW "Przyjaciele"
z Męczynina, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy
Radzanowo, Stowarz yszenie „Nasze Kosino”.
Zgromadzeni goście mogli skosztować m.in. rosół
z gęsiny, pasztet, bigos, domowy chleb, przepyszne
ciasta, a także„zimową herbatę”.
Dziękujemy, że świętowaliście razem z nami!
Magdalena Kosielińska
dyrektor CKIS Radzanowo

Zjazd oddziału gminnego ZOSP RP w Radzanowie
Po z a k o ń c ze n i u c y k l u Wa l nyc h Ze b ra ń
Sprawozdawczo-Wyborczych w jednostkach OSP
naszej gminy, w dniu 06.11.2021r. odbył się z udziałem pełniącego funkcję Wójta Gminy Radzanowo
Krzysztofa Czerwińskiego oraz Starosty Płockiego
Sylwestra Ziemkiewicza, Zjazd Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Radzanowie. Celem Zjazdu było wybranie nowych przedstawicieli do Zarządu Oddziału
Gminnego, wybór delegatów na zjazd oddziału
powiatowego oraz wybór przedstawicieli zarządu
oddziału gminnego do zarządu oddziału powiatowego.
Do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Radzanowie na kolejną pięcioletnią kadencję
weszli druhowie:
1.Sylwester Ziemkiewicz– Prezes
2.Hubert Pietrasiak– Wiceprezes
3.Marek Tokarski-Wiceprezes
4.Paweł Gackowski-Wiceprezes
5.Krzysztof Bijata – Komendant Gminny
6.Bartosz Bodal– Sekretarz
7.Marek Gajewski– Skarbnik
8.Jacek Szymański -członek zarządu
9.Jacek Gackowski-członek zarządu
10.Marek Krzysztof Orłowski-członek zarządu
11.Krzysztof Janecki-członek zarządu

12.Kinga Bodal -członek zarządu
13.Sławomir Lewandowski -członek zarządu
14.Michał Kobielski - członek zarządu
Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Radzanowie
1.Jan Kochanowski – Przewodniczący

2.Łukasz Piórkowski
3.Roman Dobrzeniecki
Serdecznie gratulujemy nowo - wybranemu
Zarządowi Oddziału Gminnego i życzymy powodzenia w działaniu na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
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Harcerze w Radzanowie
Po niemal 20 latach przy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Radzanowie znów wróciło harcerstwo.
Pierwsza zbiórka odbyła się środowe popołudnie, 17
września. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. W
strażnicy OSP Radzanowo pojawiło się kilkunastu
młodych ludzi, którzy marzą o prawdziwej, harcerskiej przygodzie. Tak duże zainteresowanie pozytywnie zaskoczyło nawet samych organizatorów.
„Bardzo się cieszę z ich obecności. Od razu widać
chęć do działania” – mówi druh Paweł Gackowski,
który podjął się trudu reaktywacji harcerstwa.

Druh Paweł Gackowski z harcerstwem związany
jest od 6 lat. Pierwszą jego drużyną była 36 WDH
„Niezłomni” z Nowego Miszewa. Jak mówi to właśnie
tam zakochał się w harcerstwie i powtarza, że
nauczył się być niezłomny.
Wiary w reaktywację drużyny nie brakowało
również wśród uczestników spotkania.
„Zgłosiłem się, bo z opowieści mamy i innych osób
z rodziny wiem, że harcerstwo to wspaniała przygoda. Sam też chciałbym taką przeżyć” – mówi jeden
z uczestników zbiórki.

ULKS Ciółkowo
Dla klubu piłkarskiego ULKS Ciółkowo rok 2021 to
szczególny czas. Obchody 40-lecia istnienia klubu,
które przeżywaliśmy 24 lipca to największa jak
dotąd impreza sportowa zorganizowana przez klub
z gminy Radzanowo. Oprócz imprezy na boisku
sportowym w Ciółkowie dokonano kilku inwestycji.
Zamontowany został drugi piłkochwyt za bramką.
Postawiono także tablicę pamiątkową założyciela
klubu ULKS Ciółkowo – Grzegorza Aronowskiego.
Wycięto także drzewa za jedną z bramek i uporządkowano teren wokół boiska.

Nowy sezon 2021/2022 który rozpoczął się jesienią
nie należał do zbyt owocnych w wykonaniu zespołu
ULKS. Klub wierzy i ma nadzieję na lepsze wyniki
sportowe na wiosnę, oraz za cel postawił sobie
pozostanie w gronie zespołów Płockiej A-klasy. Po
okresie przygotowań na hali sportowej
w Radzanowie w miesiącach grudzień-luty, zawodnicy wybiegną na boisko w marcu, aby rozegrać
pierwsze mecze kontrolne przed rundą rewanżową.
Zarząd ULKS Ciółkowo

XXII Jesienny Bieg Przełajowy w Radzanowie - podsumowanie
23 września 2021 roku odbył się XXII Jesienny Bieg
Przełajowy na Mazowszu, organizowany przez
Uczniowsk i Klub Spor towy „Atleta” i Szkołę
Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie.
W tym roku szkolnym, ze względu na obowiązujące
nadal obostrzenia, podjęliśmy się organizacji biegu
tylko dla uczniów naszej szkoły oraz bliskich sąsiadów – dzieci z „zerówek ” Samorządowego
Przedszkola w Radzanowie i uczniów Szkoły
Podstawowej w Radzanowie. Pogoda nam dopisała
i w słoneczny dzień uczniowie rywalizowali ze sobą w
18 kategoriach dziewcząt i chłopców. W czasie
biegów nad porządkiem czuwali wszyscy nauczyc i e l e i p r a cow n i c y S z k o ł y Po d s t awowe j w
Radzanowie - sędziowie na trasach oraz na boisku,
na starcie, mecie i w biurze zawodów.
Po ukończonych biegach każdy uczestnik mógł
napić się ciepłej herbaty przygotowanej przez panie
woźne. Dla zwycięzców indywidualnych były medale, dyplomy i okolicznościowe koszulki sportowe oraz
statuetka dla zdobywcy I miejsca. W tym roku w
klasy kacji drużynowej puchary otrzymały zwycięskie klasy SP Radzanowo i SP Rogozino.
Impreza została zorganizowana dzięki pozyskaniu
przez UKS „Atleta” środków w ramach konkursów na
upowszechnianie sportu z Gminy Radzanowo.
Opiekę medyczną nad imprezą sprawował – NZOZ

„Medicines” Łubki Nowe.
Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do
sprawnego przebiegu imprezy.
Organizatorzy
Ireneusz Gontarek, Monika Wolińska

Radzanowscy harcerze na chwilę obecną, dzięki
uprzejmości ks. proboszcza Andrzeja
Kopczyńskiego, będą spotykać się na zbiórkach raz
w tygodniu, w poniedziałkowe popołudnie na
plebanii w Radzanowie. Chętni wciąż mogą dołączyć.
Zainteresowani mogą zgłaszać się pod numerem
telefonu 664-213-577.
https://www.facebook.com/ProbnaSrodowiskowa
HarcerskaDruzynaPozarnicza/
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Obóz naukowy we Wrocławiu
We wtorek , 16.11.2021r w yjechaliśmy do
Wrocławia na obóz naukowy, czyli spotkanie z
wyższą kulturą edukacji. Celem wyjazdu było
rozwijanie zainteresowań uczniów, propagowanie
postaw badawcz ych i chęci nauki poprzez
w y k o r z y s t y w a n i e ró ż nyc h ź ró d e ł w i e d z y,
doświadczenia oraz inne narzędzia technologii
informacyjno-komunikacyjnej.
Pierwszy kontakt z miastem skłaniał do zadumy..
Ruch wielkomiejski; tramwaje, autobusy, szybka
kolej miejska, wysokie budynki, a z drugiej strony
piękny zakątek z historyczną „duszą”- Ostrów
Tumsk i. Naz wa br zmi znajomo, a dot ycz y
urokliwego miejsca nad Odrą. Stanowiący siedzibę
pierwszych Piastów gród na Ostrowie Tumskim
założony został prawdopodobnie w X stuleciu. To.
najstarsza, zabytkowa część Wrocławia, która
powstała na ówczesnej wyspie, na obszarze
przepraw na Odrze, w okolicy ujścia rzeki Oławy.
Kolejne spotkanie z historią to wspaniała Panorama
Racławicka. Obraz olejny namalowany w latach
1893–1894 przez zespół malarzy pod kierunkiem
Jana Styki i Wojciecha Kossaka przedstawia Bitwę
pod Racławicami(1794), jeden z epizodów insurekcji

kościuszkowskiej, zwycięstwo wojsk polskich pod
dowództwem gen. Tadeusza Kościuszki nad
wojskami rosyjskimi pod dowództwem gen.
Aleksandra Tormasowa. W środę udaliśmy się na
zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim. Wspaniałe
zajęcia laboratoryjne w formie warsztatów,
z interaktywnymi stanowiskami do badań z techniki
pomiarowej przygotowane przez dr Annę Pieniądz,
i pracowników Odra Centrum. Burza w szklance
wody, wpływ soli metali ciężkich i ciekłego azotu na
materię organiczną, rozszerzalność termiczna
gazów, a zanieczyszczenia powietrza to tematyka
przeprowadzonych doświadczeń. Wzięliśmy udział
w warsztatach szkutniczych. Każdy mógł zbudować
swoją pierwszą łódkę, poznać tajniki szkutnictwa,
bogatą historię żeglugi śródlądowej i zakochać się w
Odrze. Przygodą były też unikalne warsztaty
wiązania węzłów, które rozwijają zdolności
manualne i przydają się w życiu codziennym.
Kolejny dzień to zajęcia w Hydropolis. „Wszystko
zaczyna się od wody” - zajęcia edukacyjne, które
ob towały w różnego rodzaju aktywności. Miedzy
innymi kluczowe były umiejętności przewidywania
skutków stosowania różnych środków chemicznych

w różnych dziedzinach ż ycia, prowadzenie
obserwacji i badań, logiczne i twórcze myślenie, a na
koniec wyciąganie wniosków i wdrażanie działań
chroniących naszą planetę.
Odwiedziliśmy też słynne wrocławskie zoo
i zwiedziliśmy Muzeum Narodowe, aż w końcu
wjechaliśmy na najwyższy budynek w Polsce - wieżę
Sky Tower. Co najważniejsze - widok z wieży jest
naprawdę przepiękny. Przy dobrej pogodzie
mogliśmy podziwiać panoramę Wrocławia i okolic.
Dostarczył nam podniebnych wrażeń.
Pragniemy w tym miejscu podziękować naszym
S p o n s o r o m : Pa n u S t a r o ś c i e S y l w e s t r o w i
Ziemkiewiczowi, Panu Wojciechowi Nowickiemu,
Panu Rafałowi i Pawłowi Ławniczak z rmy
INFOCAM, Tomaszowi Różyckiemu – rma TOMER,
Panu Mariuszowi Gorsiakowi z Radzanowa
i Tomaszowi Jarosińskiemu właścicielowi Firmy
Okruszek.
Prosimy przyjąć wyrazy wdzięczności od Dyrekcji
Szkoły i Młodzież y Szkoły Podstawowej
w Radzanowie.
Uczestnicy

Ślubowanie pierwszaków i pasowanie przedszkolaków
1 października odbyła się w rogozińskiej szkole
urocz ystość ślubowania pier wszok lasistów.
Uczniowie, świetnie przygotowani przez swoją
wychowawczynię Małgorzatę Majewską, zaprezentowali część artystyczną, na którą złożyły się
poważne i pełne humory wiersze i piosenki. Potem
cała klasa złożyła na sztandar szkoły ślubowanie
i otrzymała pasowanie na pierwszoklasistę. Dokonał
tego, trzymając magiczny ołówek, Robert Majewski,
d y re k to r Ze s p o ł u S z k o l n o - Pr ze d s z k o l n e g o
w Rogozinie.
W uroczystości wzięli udział goście specjalni:
Sylwester Ziemkiewicz – starosta powiatu płockiego,
Krzysztof Czerwiński – radny gminy Radzanowo,
Marcin Kuczkowski – sekretarz urzędu gminy
w Radzanowie i Anita Gontarek – przewodnicząca
Rady Rodziców. Goście złożyli życzenia pierwszakom
i obdarowali ich różnymi prezentami.
Trzy tygodnie później rogozińskie przedszkolaki
wzięły udział w uroczystości pasowania. Był to
szczególny dzień dla dzieci, które we wrześniu po raz
pierwszy przekroczyły próg przedszkola. Był to
również ich pierwszy publiczny występ przed

publicznością.
Dzieci w odświętnych strojach wspaniale zaprezentowały program artystyczny. Recytowały wiersze
i śpiewały piosenki. Pan i pani dyrektor, wręczając
specjalne dyplomy i odznaki, dokonali pasowania
dwudziestu siedmiu przedszkolaków. Na pamiątkę
tego wydarzenia dzieci otrzymały również upominki
od rodziców. Maluchy były pogodne, radosne a co
najważniejsze dumne, że zostały prawdziwymi

przedszkolakami.
Z pewnością był to niezapomniany dzień, pełen
emocji i miłych, wrażeń zarówno dla dzieci, rodziców
i nauczycieli.
Przedszkolaków do ślubowania przygotowały ich
wychowawczynie: Anna Pałysa, Beata Kisio, za
dekoracje odpowiadała Agnieszka Jastrzębska.
Uroczystość odbyła się przy wydatnej pomocy
Pauliny Cieszkowskiej i Marzeny Mazur.
ZSP Rogozino
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Szkoła w Rogozinie przeciwdziała depresji
16 i 17 listopada odbyły się w naszej szkole warsztaty dla nauczycieli i rodziców oraz zajęcia pro laktyczno-edukacyjne w klasach IV-VIII.
Nauczyciele szkolili się, jaka jest rola wychowawcy
w obniżaniu napięcia emocjonalnego uczniów.
Rodzice dowiedzieli się, jak zmniejszyć ryzyko
wystąpienia depresji, myśli samobójczych oraz
samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Z kolei
uczniowie pracowali z prowadzącym warsztaty
psychologiem nad problematyką pomocy sobie
oraz wspierania rówieśników, którzy znaleźli się
w kryzysie psychicznym.
Problem dzieci w kryzysie psychicznym nasilił się
wraz z izolacją i nauka zdalną, spowodowaną
pandemią COVID-19.
Podczas dwugodzinnego spotkania uczniowie
zdobywali wiedzę i umiejętności na temat konstruktywnych sposobów rodzenia sobie ze stresem

i napięciem emocjonalnym, będąc w sytuacji
kryzysu psychicznego. Dowiedzieli się też, jak
reagować wówczas, gdy rówieśnik jest w trudnej
sytuacji oraz gdzie szukać wsparcia i do kogo
zwrócić się o pomoc.
Zajęcia prowadził Stanisław Bobula, znakomity
krakowski psycholog, edukator i coach.
Zajęcia i warsztaty odbyły się dzięki przyznanym
środkom nansowym w ramach Gminnego
Programu Pro laktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Radzanowo na rok 2021.
Koordynatorem akcji była Maria Wieczorek,
pedagog szkolny.
ZSP Rogozino

Historia szkoły bardziej dostępna
Na terenie ogrodu przy szkole w Rogozinie zostały
zamontowane tablice historyczne, związane
z życiem patrona – Czesława Hińca – i z historią
samej szkoły.
Projekt „Tablice historii” polegał na zaprojektowaniu i montażu trzech dużych tablic informacyjnych, a
jego głównym celem było upamiętnienie patrona
naszej szkoły.
Pomysłodawcą jest grupa nieformalna „Młodzi
kreatywni” działająca przy SP w Rogozinie. Intencją
grupy było zamieszczenie informacji, które poszerzą
świadomość historyczną dzieci i młodzieży
i wzmocnią postawę patriotyczną środowiska
lokalnego. Kolejnym zadaniem był zakup koszy na

odpady, w celu utrzymania czystego i zielonego
ogrodu w „zielonym miejscu Rogozina”, które jest
głównym punktem spotkań szkolnej społeczności.
Kwota jaką udało pozyskać z dotacji to 2500 zł.
Cały projekt do nansowano ze środków Programu
„Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji „FLZP
– Młodzi Razem” i Powiatu Płockiego. Zadanie
do nansowane ze środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego.
Koordynatorką projektu była nauczycielka naszej
szkoły Kamila Zielińska.

DANE KONTAKTOWE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

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

ZSP Rogozino

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 - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
4. Krzysztof Czerwiński - Członek Komisji
Komisja Rolnictwa i Gospodarki:
1. Robert Kozłowski - Przewodniczący Komisji
2. Katarzyna Makowska - Członek Komisji
3. Kamil Raczyński - Członek Komisji
4. Włodzimierz Pełka - Członek Komisji
5. Krzysztof Janecki - Członek Komisji
6. Jacek Szymański - Członek Komisji
7. Kazimierz Gajewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Krzysztof Janecki - Przewodniczący Komisji
2. Włodzimierz Pełka - Członek Komisji
3. Marcin Woźniak - Członek Komisji

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

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

