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Trzy miesiące na stanowisku wójta
Za mną trzy miesiące na stanowisku wójta Gminy
Radzanowo. Pierwsze dni urzędowania to czas
poznania pracowników, zasad działania Urzędu
i jednostek podległych oraz zamykania starego
i otwierania nowego roku budżetowego. To również
systematyczne spotkania z Mieszkańcami, gdyż
otwar ty urząd wsłuchując y się w potrzeby
i oczekiwania społeczne to według mnie najlepszy
sposób na podnoszenie jakości pracy urzędniczej.
W pierwszych miesiącach nowego roku sprawą
priorytetową w naszej Gminie była poprawa stanu
dróg w związku ze szkodami, jakie wywołały
p a n u j ą c e w a r u n k i a t m o s fe r y c z n e. S z y b k o
zmieniająca się aura, duże wahania temperatur, brak
możliwości odprowadzenia wody z powodu
zamarzniętego gruntu to główne przyczyny
fatalnego stanu dróg szutrowych. W styczniu i lutym
Mieszkańcy przekazali dziesiątki zgłoszeń o pilną
interwencję, ponieważ wiele z nich było wręcz
niepr zejezdnych. W celu popraw y sytuacji
podjęliśmy działania doraźne, wbudowując
w gminne szlaki około 3 tys. ton gruzu i kruszywa.
Dziś sytuacja braku przejezdności jest zażegnana,

natomiast wiele prac musi być wykonanych właśnie
teraz, w okresie wiosenno-letnim, by uniknąć
podobnej sytuacji podczas kolejnej zimy. Zakres
czekających nas prac wymaga roz wiązań
wyjątkowych, dlatego na ostatniej sesji
zwiększyliśmy w budżecie środki nansowe na zakup
kruszywa. Postępowanie przetargowe na dostawy
ogłosimy po raz trzeci, gdyż dwa poprzednie nie
wyłoniły zleceniobiorcy zdolnego do realizacji
zadania w ramach przewidzianych środków.
Obecna sytuacja rynkowa nie jest łatwa dla
samorządów. Gwałtowny wzrost cen paliw i energii,
niepewność wydarzeń, negatywnie wpływają
na procesy inwestycje i utrzymanie stabilności
nansów publicznych. Wybuch kon iktu na Ukrainie
ma bardzo duży wpływ na naszą gospodarkę. Wiele
rm jeszcze nie odbudowało się po okresie pandemii,
a dziś czas bardzo nieprzewidywalnej przyszłości
i wydarzeń. Na własnym przykładzie obserwujemy,
że samorządy mają problemy z szybkim wyłonieniem
wykonawców, a oferty, które otrzymujemy bardzo
często przewyższają zakładany budżet danego
zadania. Zapewniam Państwa, że wspólnie z radnymi

Niech tegoroczne
Święta Wielkanocne
napełnią serca nową nadzieją
i prawdziwą radością.
Dużo zdrowia, sił
i wszelkiej pomyślności
życzą
Wójt Gminy Radzanowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Piotr Jakubowski

Jolanta Sochacka

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

wraz z Radnymi

i służbami nansowymi Urzędu dbamy na co dzień,
by stan nansów naszej gminy sprzyjał realizacji
zakładanych inwestycji i dawał jak największe
możliwości rozwoju wszystkich 30 sołectw .
(Dokończenie str. 3)

STRONA 2

Dodatek osłonowy
Od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe
świadczenie – dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy
stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyin acyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii,
gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi
przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie
przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie
wieloosobowym.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105
i 2270).
Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku
osłonowego:
- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma
400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie
przekroczy 2 100 złotych,
- gospodarstwo 2 – 3 osobowe otrzyma 600 lub
750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy
1500 złotych miesięcznie na osobę,
- gospodarstwo 4 – 5 osobowe otrzyma 850 zł lub
1 062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy

1 500 złotych miesięcznie na osobę,
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1 150 zł
lub 1 437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500 złotych miesięcznie na osobę.
*podwyższenie kwoty do nansowania jest
uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota
dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym
źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia
węglowa lub piec ka owy na paliwo stałe, zasilane
węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane
do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
o której mowa w art. 27a ust. 1 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, 1162 i 1243).
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać
będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to,
że dodatek ten będzie prz yznawany nawet
po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota
dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku

osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.
Pamiętaj! Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że
jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego
gospodarstwa domowego. W przypadku gdy
wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej
niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest
wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako
pierwszy.
Wnioski można składać:
- elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwali kowa-nego
podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione
z wykorzystaniem pro lu zaufanego (www.gov.pl
otwiera się w nowej karcie)
- tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31
października 2022 r. wrzucając wniosek – do urny
w Urzędzie Gminy Radzanowo (z dopiskiem: dodatek
osłonowy)
Formularz wniosku o dodatek osłonowy można
pobrać w Urzędzie Gminy w Radzanowie oraz ze
strony internetowej Urzędu Gminy.

Komunikaty Posterunku Policji w Radzanowie
Na podstawie planu działania priorytetowego dla
rejonu służbowego nr 29, analizy bezpieczeństwa
oraz rozmów z Mieszkańcami informujemy, że
w rejonie parku im. Jana Kochanowskiego usytuowanego przy ul. Szkolnej w Radzanowie dochodzi do
zaśmiecania miejsca dostępnego dla publiczności
oraz spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym (w godzinach popołudniowych jak i wieczornych).
Przypominamy o przestrzeganiu obowiązujących
aktów prawnych i zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi. Wobec osób nie stosujących się
do obowiązujących przepisów wyciągane będą
konsekwencje prawne.

Informujemy, że w rejonie obiektu rekreacyjnowypoczynkowego usytuowanego przy Domu
Ludowym w Rogozinie przy ul. Strażackiej (rejon
służbowy nr 30 KMP Płock) realizuje działania priorytetowe, w związku z tym, że dochodzi tu do spożywania alkoholu oraz dewastacji mienia publicznego.
Przypominamy o stosowaniu się do zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz do
stosowania się do przepisów prawa. Wobec osób nie
stosujących się do obowiązujących przepisów może
zostać zastosowana grzywna w postępowaniu
mandatowym, bądź sprawa taka może zostać
skierowana do sądu (II Wydział Karny Sekcja
ds. Wykroczeniowych).

Miło nam poinformować, że został złożony wniosek do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2022
na Budowę Ścieżki Pieszo – Rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 567 Rogozino – Płock.
Wniosek przeszedł procedurę formalną. Do 14 kwietnia zostaną opublikowane wyniki oceny projektów,
a od 30 maja będzie można głosować na projekty zgłoszone w tegorocznej edycji budżetu.
Mamy nadzieję, że projekt zostanie oceniony pozytywnie. O kolejnych etapach będziemy Państwa informować
za pośrednictwem strony internetowej gminy Radzanowo oraz proﬁlu na facebooku.

Siłownia i sala aerobowa

Orlik

Po okresie pandemii wracamy do udostępniania osobom zamieszkałym

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Radzanowo

na terenie gminy urządzeń siłowni i sali aerobowej. Sposób udostępniania

do korzystania z boiska. Rezerwacji, w oparciu o regulamin, dokonywać

ulega zmianie. Z siłowni lub sali aerobowej będą mogły korzystać osoby,

należy poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w Rogozinie,

które wykupią indywidualny, imienny karnet uprawniający do 12 wejść

złożenie dokumentów i podpisanie umowy. Telefon: 24 263 77 77

po 1,5 godz. każde. Jedno wejście to koszt 8.00 zł brutto.

Godziny otwarcia w kwietniu pn-pt: 17.00-21.00; sobota: 15.00-19.00;

Zasady korzystania i niezbędne dokumenty dostępne są na stronie:

niedziela: nieczynny. Od 01 maja do 30 czerwca 2022 r.

www.spradzanowo.pl . Szczegółowe informacje pod numerem

Pn-pt.: 17.00-21.00; Sobota: 15.00-19.00 Niedziela: 15.00-19.00

tel. 24 265 46 52 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 13:00.

STRONA 3

Trzy miesiące na stanowisku wójta - dokończenie ze str. 1
Priorytetową inwestycją gminną jest oczywiście
dalsza rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
Po dwóch postępowaniach przetargowych
w yłoniliśmy w ykonawcę, któr y niebawem
rozpocznie prace w terenie. Zadanie zakłada
wybudowanie około 3,5 km sieci w Rogozinie,
Stróżewku i Nowym Boryszewie oraz na ulicy
Długiej w Radzanowie. Budżet inwestycji opiewa na
kwotę 3,6 mln.
Największ y budżet tegorocznych zadań
inwestycyjnych obejmuje budowa oddziałów
przedszkolnych w Rogozinie; powstaną tu sale
dydaktyczne z całym niezbędnym zapleczem, dzięki
którym utworzymy i wyposażymy oddziały dla
ponad 100 dzieci. W lutym br. podczas roboczego

spotkania, jakie zorganizowałem w Urzędzie Gminy
m.in. z udziałem dyrekcji Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Rogozinie dopracowaliśmy
rozwiązania techniczne budynku i zagadnienia
formalne, co poz woliło na prz ygotowanie
postępowania pr zetargowego. I nwest ycja
zaplanowana w technologii „zaprojektuj i wybuduj”
otrzymała do nansowanie ze środków budżetu
państwa (2,9 mln. zł) oraz z Urzędu
Marszałkowskiego (1 mln. zł). Ostateczny kosztorys
będzie efektem ogłoszonego przetargu.
Podczas kampanii wyborczej wielokrotnie
powtarzałem, że kluczem do rozwoju naszej Gminy
jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. Dlatego
też wdrażamy w Urzędzie proces zwiększenia
efektywności wielokierunkowego pozyskiwania
dotacji i grantów, zarówno z programów unijnych,
jaki i krajowych. Od początku roku z pracownikami
referatu inwestycji złożyliśmy wnioski dotacyjne
m.in. na modernizacje i przebudowy dróg gminnych
w Nowym Boryszewie i Kostrogaju, czy dalszą
rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją
stacji uzdatniania wody w m. Radzanowo-Dębniki.
Czekamy z niecierpliwością na uruchomienie
unijnej perspektywy na lata 2021-2027, by
i tu wnioskować o dotacje na zadania gminne.
Za mną również liczne spotkania z kołami
gospodyń wiejskich, stowarzyszeniami
i jednostkami ochotniczych straży pożarnych.

Wspólnie zaplanowaliśmy działania strategiczne, jak
zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Rogozino, remonty i modernizacje remiz OSP
i świetlic wiejskich, czy opracowanie i wdrożenie
programu gminnego nansującego działalność
społeczną kół i stowarzyszeń. Cieszę się również,

że każda z organizacji deklaruje współpracę
z Urzędem i Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
przy realizacji gminnych wydarzeń kulturalnych
i różnotematycznych inicjatyw oddolnych.
To ważne, byśmy razem działali dla dobra
M i e s z k a ń c ó w, w y k o r z y s t u j ą c m o ż l i w o ś c i
organizacyjne i nansowe samorządu w połączeniu
z potencjałem osobowym, zaangażowaniem
i kreatywnością lokalnych organizacji
pozarządowych.
Piotr Jakubowski
Wójt Gminy Radzanowo

Kilka słów od Przewodniczącej Rady Gminy
Szanowni Państwo,
po raz kolejny pragnę podzielić się z Państwem
swoimi obserwacjami na temat bieżących wydarzeń
i planów na przyszłość. Z ogromnym niepokojem
obserwujemy tragiczne wydarzenia w Ukrainie. Nie
spodziewaliśmy się, że w XXI wieku dramat wojny
będzie się toczył w Europie, tuż za naszymi granicami. Jestem dumna, że to właśnie my Polacy
zdaliśmy test człowieczeństwa i tak skutecznie,
z otwartością serc i własnych domów pomagamy
uchodźcom wojennym. Również na terenie naszej
gminy wielu ludzi dobrej woli, stowarzyszenia,
instytucje i urzędnicy pomagają od pierwszych dni
wojny osobom przybywającym do Polski z nadzieją
na pokój oraz organizują zbiórki żywności i najpotrzebniejszych artykułów transportowanych na
Ukrainę. Dziękuję wszystkim, którzy okazują choćby
najmniejsze gesty solidarności z Ukraińcami.
Kon ikt zbrojny wpływa negatywnie również na
rzeczywistość gospodarczą. Rosnące ceny paliw
i energii, skala in acji i niepewność jutra mocno
warunkują powodzenie w biznesie, czy realizację
planów inwestycyjnych, również tych samorządowych. Tym bardziej cieszę się więc, że
w najbliższym czasie rozpoczną się trzy długo
oczekiwane inwestycje drogowe w Radzanowie.
Mam na myśli modernizację ulicy Klonowej, na którą
nasz samorząd pozyskał nieco ponad 1 mln. zł
dotacji oraz ulicy Zielonej, której modernizacja
została zgłoszona do do nansowania ze środków
budżetu województwa mazowieckiego. Najbardziej
cieszy mnie gruntowny remont ulicy Kredytowej
nansowany, za zgodą Mieszkańców, z wydzielonej
części funduszu sołeckiego oraz z własnych środków, jakie jako radni zabezpieczyliśmy w budżecie
gminy. Zadanie to, szacowane na ok. 200 tys. zł,
obejmie budowę miejsc parkingowych w ścisłym
centrum miejscowości, tuż przy banku i przychodni
oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej.

Mam nadzieję, że w perspektywie najbliższych lat
ścisłe centrum Radzanowa jako siedziby naszej
gminy, znacząco zmieni swoje oblicze. Podniesienie
estetyki ulic: Kredytowej, Słonecznej, Zielonej,
Spółdzielczej i Rolnej to jeden z najważniejszych
aspektów. Termomodernizacja budynku Urzędu,
przebudowa wejścia i parkingu z uwzględnieniem
potrzeb osób niepełnosprawnych to również
oczekiwane zmiany. Niezbędne jest również
systematyczne dbanie o utrzymanie gminnych
terenów zielonych jako miejsc rekreacji
i wypoczynku, z zabytkowym parkiem włącznie.
W tym miejscu nie możemy zapominać o budynku
starego spichlerza. W mojej ocenie wielką korzyścią
dla całej społeczności byłoby wykupienie go przez
gminę i przeznaczenie na potrzeby kulturalnooświatowe mieszkańców, czy działalność klubu
seniora.
Na podstawie licznych rozmów z Mieszkańcami, jak
też z obserwacji własnych widzę potrzebę zorganizowania w centrum Radzanowa znacznie większego parkingu publicznego, który ułatwi dotarcie
do lokalnych instytucji, np. do Urzędu Gminy, do
ośrodka zdrowia, banku, kościoła, czy do sklepów.
Niezbędne są również działania samorządu warunkujące rozwój lokalnych usług medycznych, w tym
usług specjalistycznych dla seniorów z uwzględnieniem zjoterapii. Ponadto widzę potrzebę
modernizacji radzanowskiej strażnicy OSP, gdyż na
co dzień to właśnie strażacy-ochotnicy najskuteczniej i najczęściej obsługują lokalne zdarzenia
kryzysowe.
Wśród innych wyzwań poprawiających warunki
życia mieści się również rozbudowa kanalizacji,
najpotrzebniejsza dziś zwłaszcza wzdłuż ulicy
Płockiej i na nowo powstających osiedlach
Radzanowa oraz w miejscowości RadzanowoDębniki.
W mojej ocenie realizacja przedstawionych

powyżej zadań nie tylko ułatwi codzienne życie
Mieszkańców Radzanowa, ale też przełoży się na
pozytywną ocenę działań naszego samorządu. Aby
zachować ciągłość dyskusji o rozwoju naszej
miejscowości zachęcam Państwa do udziału
w spotkaniach z wyborcami, które wznawiam już
w tym miesiącu - 29 kwietnia o godz. 18:00
w Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie (sala
obsługi mieszkańców). Serdecznie zapraszam
do kontaktu bezpośredniego także w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.18.00-19.00
w Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie przy
ul. Szkolnej 3. Będzie to doskonała okazja, aby
wsłuchać się Państwa oczekiwania i propozycje.
Na zakończenie z okazji zbliżających się Świąt
Wielkiej Nocy życzę wszystkim Mieszkańcom Naszej
Gminy radości, pokoju oraz wzajemnej życzliwości.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie
napełni Nas nadzieją i wiarą, niech da Nam siłę do
pokonywania trudności i pozwoli z ufnością patrzeć
w przyszłość.
Jolanta Sochacka

STRONA 4

Złoty Jubileusz
„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć
wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”
(Konstanty Ildefons Gałczyński).
I tak już od ponad 50 lat tą drogą przemierza 5 par z
gminy Radzanowo, które w miniony piątek 25 marca
otrzymały medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia przyznane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę zostały
wręczone małżonkom podczas uroczystego spotkania w Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie.
Uroczystego aktu dekoracji medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi w dowód
społecznego uznania dla trwałości małżeństwa

i rodziny, dokonał wójt gminy Piotr Jakubowski
w asyście Kierownika USC Agnieszki Grabarczyk.
Władze gminy skierowały do Szanownych Jubilatów
słowa uznania i podziękowania za godne i przykładne dla młodego pokolenia życie małżeńskie.
W i m i e n i u p r ze wo d n i c z ą ce j R a d y G m i ny
Radzanowo Jolanty Sochackiej życzenia zdrowia oraz
wszelkiej pomyślności złożył Kazimierz Gajewski,
wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Gościem specjalnym uroczystości był Starosta
Powiatu Płockiego Sylwester Ziemkiewicz, który
pogratulował zaszczytnej rocznicy oraz złożył
serdeczne życzenia zdrowia i radości na kolejne lata

wspólnego życia.
Medalami za długoletnie Pożycie Małżeńskie
zostali odznaczeni Państwo:
1. Krystyna i Jan Dobrowolscy
2. Danuta i Janusz Gralewscy
3. Barbara i Stanisław Raczyńscy
4. Jadwiga i Wiesław Widzyńscy
5. Jadwiga i Zdzisław Wojewódzcy
Wszystkim Jubilatom życzymy, aby dalej szli przez
życie mocno trzymając się za ręce, zawsze uśmiechnięci i szczęśliwi, zawsze razem, pewni swoich uczuć.
Niech kolejne jubileusze dowodzą, że zaufanie i
szacunek są fundamentem trwałych związków.

w godzinach pracy urzędu.
Od 16 marca rozpoczęła się rejestracja obywateli
U k r a i ny, k t ó r z y w j e c h a l i n a t e r y t o r i u m
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia
24 lutego 2022 r. Aby uzyskać PESEL i status UKR
należy złożyć wniosek osobiście. Dziecko do 12. roku
życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku –
z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie
ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek
w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun,
kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez
sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną
pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły
12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.
Do wniosku należy dołączyć zdjęcie.
Podczas nadawania numeru PESEL można
wnioskować również o potwierdzenie pro lu
zaufanego. Mogą uzyskać go osoby powyżej 18 roku
życia. Do stworzenia pro lu zaufanego potrzebny
będzie telefon z SIM-kartą polskiego operatora,
adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz wyrażenie
zgody na założenie pro lu zaufanego. W naszym
urzędzie nadano według tej procedury 75 numerów
PESEL.
Wnioski oraz informacje na temat świadczeń
i pomocy przysługującej obywatelom ukraińskim
można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Radzanowie. Tu również przyjmowane

są wnioski o wsparcie nansowe dla osób, które
udzieliły schronienia i pomocy o arom wojny
na Ukrainie.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim
zaangażowanym w niesienie pomocy uciekającym
przed wojną z Ukrainy. Pamiętajmy o tym, że pomoc
ta będzie potrzebna w długofalowym okresie i nikt
na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przewidzieć, jak
długo.

Radzanowo solidarne z Ukrainą
Od 24 lutego, czyli dnia początku agresji Rosji na
Ukrainę, granicę polsko Ukraińską przekroczyło
ponad 2,5 miliona uchodźców. Od początku
z niepokojem przyglądamy się sytuacji, chcemy
pomóc poszkodowanym i walczącym. Decyzją wójta
gminy Radzanowo przeznaczyliśmy lokal gminny na
potrzeby przyjęcia rodzin z Ukrainy.
Jako jedna z pierwszych gmin na terenie powiatu
płockiego przyjęliśmy uchodźców do gminnego
mieszkania komunalnego w Rogozinie. Również
Mieszkańcy gminy po raz kolejny nie zawiedli
i okazali się niezwykle otwarci na pomoc bliźnim
w potrzebie. Uchodźcy znaleźli również schronienie
w prywatnych domach. W naszych miejscowościach
gości już około 80 osób z Ukrainy, które uciekły przed
groźbą śmierci wynikającej z rosyjskiej inwazji.
Na terenie gminy zostały zorganizowane zbiórki
charytatywne, zarówno na potrzeby osób tu
przebywających, jak i do wysyłki na terytorium
Ukrainy. Z gminy wyjechały dwa transporty
z pomocą humanitarną. Wśród rzeczy znalazły się
artykuły higieniczne, środki pierwszej pomocy, koce
termiczne, karimaty, kuchenki gazowe, termosy,
baterie oraz ż ywność z długimi terminami
przydatności. Przypominamy, że nadal trwa zbiórka
artykułów na potrzeby gości przebywających na
terenie gminy Radzanowo. Artykuły przekazywać
można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
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Doﬁnansowanie na przebudowę ulicy Klonowej w Radzanowie

MIAS 2022

Gmina Radzanowo otrzymała do nansowanie
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
na przebudowę ulicy Klonowej w Radzanowie.
To kolejna ulica osiedlowa przy przedszkolu, która
uzyskała do nansowanie z FRD. W ubiegłym roku
udało się zmodernizować ulicę Wiśniową.
Kwota do nansowania to nieco ponad 1 mln zł,
co stanowi 80 % wartości projektu. Zadanie
obejmować będzie w ykonanie nawierzchni
asfaltowej, obustronnych chodników, indywidualnych zjazdów na posesje oraz kanalizacji deszczowej.

W tegorocznej edycji programu MIAS
MAZOWSZE 2022 gmina Radzanowo pozyskała
do nansowania na kwotę 36 tys. zł. 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 2022” na terenie gminy
Radzanowo zostaną wykonane następujące
przedsięwzięcia:
- zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości
Męczenino- 10 tys. zł;
- zakup wyposażenia świetlic y wiejsk iej
w miejscowości Radzanowo – Dębniki 6 tys. zł;
-zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości
Śniegocin – 10 tys. zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Ciółkówku – 10 tys.
zł.
We wszystkich dotychczasowych edycjach MIAS
sołectwa Gminy Radzanowo pozyskały dotąd
łącznie ponad 150 tys. zł.

Kolejne wnioski o doﬁnansowanie
Gmina Radzanowo złożyła kolejne wnioski do
Programu Inwestycji Strategicznych. Pod koniec
grudnia rozpoczął się nabór wniosków do II edycji
Rządowego Funduszu Polski Ład. Każda jednostka
samorządu ter ytorialnego, cz y z wiązek
samorządowy, mogły zgłosić maksymalnie trzy
wnioski o do nansowanie. Program realizowany jest,
podobnie jak w poprzedniej edycji, poprzez promesy
inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.
Ty m r a z e m G m i n a R a d z a n o w o a p l i k u j e
o do nansowanie :
- strategicznej dla naszego samorządu rozbudowy

sieci kanalizacji sanitarnej
- przebudowę drogi gminnej w Nowym Boryszewie
- modernizację drogi gminnej wraz
z odwodnieniem w Kostrogaju.
W ramach Związku Gmin Regionu Płockiego
również złożono 3 wnioski dotyczące naszego terenu
na:
- m o d e r n i z a c j ę S t a c j i U z d a t n i a n i a Wo d y
w miejscowości Radzanowo – Dębniki
- budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku
oczyszczalni ścieków w Woźnikach
- zakup busa zeroemisyjnego do przewozu osób,
w tym osób niepełnosprawnych.

Inwestycje na drogach wojewódzkich
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadzi
inwestycje drogowe na terenie naszej gminy.
Aktualnie wykonywany jest remont nawierzchni
jezdni na odcinku od Juryszewa do Ślepkowa
Szlacheckiego. Zakres prac obejmuje odcinek
o długości około 2,2 km. Prace polegają na wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni i rozłożeniu
warstwy wyrównawczej, wiążącej oraz ścieralnej
o łącznej grubości 10 cm. W ramach zadania zostaną
również wykonane pobocza z kruszywa oraz
remonty zjazdów. W przypadku wygenerowania
oszczędności nansowych w tej inwestycji, zostaną
przeanalizowane możliwości rozszerzenia remontu
o kolejny kilometr.
W przyszłym roku planowana jest natomiast

kontynuacja remontu przedmiotowej drogi, na
dalszym odcinku do miejscowości Woźniki Paklewy.
Prowadzone są również prace w miejscowości
Ciółkowo, polegające na przełożeniu istniejącego
chodnika wraz z jego odsunięciem od jezdni oraz
zabezpieczenie pieszych poprzez montaż nowych
barierek ochronnych od strony jezdni.

Świadczenie ratownicze
Świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat
w Ochotniczych Strażach Pożarnych było wyczekiwane przez wszystkich druhów. Prawo do niego
przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65
roku życia, a przez kobietę 60 roku życia. Wymagany
jest również bezpośredni udział w działaniach lub
akcjach ratowniczych co najmniej raz w roku przez
co najmniej przez 25 lat w przypadku mężczyzn
oraz 20 lat w przypadku kobiet.
W naszym Urzędzie Gminy wszelkich informacji
udziela Pani Joanna Wiśniewska, Kierownik
Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich
osobiście lub telefonicznie 24 369 50 18.
Zapraszamy.

Katalog planowanych inwestycji powiatowych na terenie gminy
Przebudowa drogi nr 2928 W
Męczenino - Woźniki Czerniewo - Staroźreby
(długość 1km; lokalizacja
od km 1+263 do km 2+263)
Termin realizacji: maj 2022

Przebudowa - modernizacja drogi nr
2928 W Męczenino - WoźnikiCzerniewo - Staroźreby
(długość 1,2 km;
lokalizacja od km 0+008 do km 1+263)
Termin realizacji: sierpień 2022

Remont drogi nr 2935 W
Rogozino - Blichowo - Bulkowo
(długość 2,1 km;
lokalizacja od km 5+760 do km 7+900)
Termin realizacji: maj 2022

Modernizacja drogi nr 5203 W
Płock (Trzepowo) - Boryszewo
(długość 0,6 km)
Termin realizacji: maj 2022

Przebudowa drogi nr 5203 W
Płock (Trzepowo) - Boryszewo
wraz z budową chodnika
(lokalizacja od km 1+329,87
do km 2+239,42)
Termin realizacji: czerwiec 2022

Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
„Przebudowa - modernizacja drogi
nr 2942 W Radzanowo Szczytno - Mijakowo”
(długość 1, 4 km; lokalizacja
od km 0+540 do km 1+940)

W najbliższym czasie ruszy postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego
na przebudowę - modernizację
drogi nr 2939 W
Rogozino - Szczytno - Białkowo

W najbliższym czasie ruszy postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego
na dokumentację projektową budowy
chodnika wzdłuż drogi nr 2928 W
Męczenino - Woźniki Czerniewo - Staroźreby

W najbliższym czasie ruszy postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego
na dokumentację projektową rozbudowy
drogi nr 2935 W Rogozino - Blichowo Bulkowo polegającą na budowie ścieżki
rowerowej na odcinku Rogozino Radzanowo
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Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn
Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn to marcowe
święta, które stały się wyśmienitą okazją
do zorganizowania spotkania środowiska
Seniorów należących do Koła Nr 10 Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Radzanowie.
Ta najliczniejsza w powiecie płockim organizacja
pozarządowa od wielu lat inicjuje różnorodne
wydarzenia, by w miłej atmosferze, przy słodkim
poczęstunku integrować Mieszkańców Gminy
Radzanowo.
Na zaproszenie Zarządu Koła w evencie
uczestniczyli Sylwester Ziemkiewicz - Starosta
Płocki, Iwona Sierocka - Wicestarosta, Piotr
Jakubowski - Wójt Gminy Radzanowo, Jolanta
Sochacka - Przewodnicząca Rady Gminy, radni
powiatu płockiego Paweł Jakubowski i Paweł
Tokarski, przedstawicielki płockiego Oddziału
ZERiI oraz Aldona Cybulska i Marek Kuczyński prezesi Banku Żywności. Zaproszeni Goście
składali i Paniom, i Panom gorące życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Uroczystość poprowadziła Otylia Majewska wiceprzewodnicząca Koła Nr 10, która nie kryła
radości ze spotkania członków Koła po tak
długiej przerwie wynikającej z obostrzeń
pandemicznych. Program ar tystyczny
zachęcający do wspólnego śpiewania
przygotował Chór Złota Jesień Centrum Kultury

i Sportu w Radzanowie pod kierunkiem Roberta
Majewskiego przy akompaniamencie Tomasza
Sarniaka.
Drodz y Seniorz y, dziękujemy za Waszą
obecność, piękne uśmiechy i gesty życzliwości.
Każda chwila spędzona z drugim człowiekiem
jest niezwykle cenna.

Bezpieczne przejście
Wieloletnie zabiegi społeczności szkolnej zakończyły się sukcesem. Przejście dla pieszych przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie
w końcu będzie bezpieczne. Zainstalowano sygnalizację świetlną „na przycisk” i próg zwalniający. Piotr
Jakubowski wójt gminy Radzanowo i Sylwester
Ziemkiewicz starosta płocki jak obiecywali, tak
doprowadzili sprawę do szczęśliwego nału.
Starostwo Powiatowe w Płocku na modernizację
przyszkolnego przejścia przeznaczyło swoje fundusze i otrz ymało do nansowanie w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021.

Ponadnarodowa mobilność
uczniów

Julia Walczak zajęła pierwsze miejsce, natomiast
Julia Wierzbicka zdobyła trzecią nagrodę w tegorocznej edycji konkursu „Mnie ta ziemia od innych
droższa…”, który został zorganizowany przez
Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego oraz
III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii
Dąbrowskiej w Płocku. W zmaganiach wzięło udział
116 uczniów z 23 szkół z Płocka i powiatu płockiego.
Uczennice naszej szkoły startowały w tej samej
kategorii konkursowej – esej interpretacyjny. Obie
prace zostały docenione i nagrodzone, z czego
jesteśmy bardzo dumni.
Warto dodać, że konkurs znajduje się w wykazie
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
Mazowieckiego Kuratora Oświaty, które mogą być
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej.
Serdecznie gratulujemy dziewczynom i życzymy
kolejnych sukcesów! Gratulacje składamy też
rodzicom laureatek i polonistce, Oldze Sawickiej,
która przygotowała młode literatki do konkursu.

Już po raz drugi w naszej szkole odbędzie się projekt
unijny w ramach „Ponadnarodowej mobilności
uczniów”, który będzie realizowany wraz ze szkołą
partnerską z Pavoa de Varzim w Portugalii. Projekt ten
należy do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, który jest częścią składową Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji (FRSE).
Dzięki przychylności wójta gminy Radzanowo Piotra
Jakubowskiego oraz dyrektora szkoły Bolesława
Urbaniaka nowy projekt autorstwa nauczycieli
Dariusza Podgórnego i Łukasza Włodarskiego został
zaakceptowany do realizacji. Duży wkład w trakcie
tworzenia projektu miały również pedagog szkolna
Izabela Mikołajewska oraz Ewa Łuniewska-Peda,
nauczyciel biologii.
Projekt skierowany jest do uczniów klas VI, VII. Ma na
celu przede wszystkim podniesienie świadomości na
temat znaczenia przyrody w budowaniu przyszłości
poprzez wykorzystanie naturalnych elementów
i przepisów prawnych obu państw biorących udział
w projekcie. W celu przezwyciężania barier bardzo
ważną umiejętnością jest rozwijanie pracy zespołowej. Żyjąc w XXI wieku chcemy, aby nasi uczniowie
spojrzeli na otaczający nas świat, przyrodę, budynki
i inne obiekty jako przyjazne podmioty naszej planety. 20 uczniów zakwali kowanych do projektu,
w ramach przygotowania otrzyma wiedzę, która
poprawi kompetencje w zakresie wykorzystania
technologii informacyjno-komunikacyjnej, języków
obcych, biologii oraz ekologii. Podczas udziału
w projekcie będą mogli również powiększyć własne
horyzonty kulturowe, poprzez możliwość rozwoju
w zakresie europejskiej świadomości obywatelskiej.
Proponowane podczas trwania projektu aktywności
wzmocnią świadomość wspólnej tożsamości
Europejskiej, choć Polska i Portugalia wyróżniają się
własną odrębną tradycją i kulturą.

SP Rogozino

SP Radzanowo

SP Rogozino

Ogromny sukces uczennic w konkursie literackim
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Wielkie projekty, małych przedszkolaków, czyli o tym: „Co piszczy w Samorządowym Przedszkolu
w Radzanowie?”
Samorządowe Przedszkole w Radzanowie należy
do placówek, które przyjęły nowe rozwiązania
mody kujące i wzbogacające sposoby pracy
z dziećmi. Podejmujemy szereg inicjatyw, które
mają sprzyjać rozwojowi zainteresowań dzieci oraz
zaspokajaniu ich zindywidualizowanych potrzeb,
ponieważ:
„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym,
jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się
w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na
szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale
w przedszkolnej piaskownicy. Tam się nauczyłem,
że trzeba: dzielić wszystko, postępować uczciwie,
nie bić innych, odkładać na miejsce, każdą znalezioną rzecz, sprzątać po sobie, nie brać nic, co do
mnie nie należy, powiedzieć „przepraszam”, jeśli się
kogoś uraziło, myć ręce przed jedzeniem, prowadzić
zrównoważone życie, trochę się uczyć i trochę
myśleć, malować i rysować, i śpiewać, i tańczyć,
i bawić się, i codziennie trochę pracować, a po
południu się zdrzemnąć”.
Jednym z ciekawych autorskich projektów jest
projekt „Teatr”. Odpowiadając na zainteresowanie
dzieci sztuką, wcielanie się w role, przebieranie
powstał projekt polegający na odgrywaniu scenek
sytuacyjnych, odgrywaniu ról, wcielania się
w postaci i przeżywania. Celem projektu jest
propagowanie kultury teatralnej, rozwijanie
umiejętności artystycznych, rozwijanie wyobraźni,
kreatywności, wrażliwości oraz kształtowanie
upodobań teatralnych, doskonalenie umiejętności
rozwiązywania problemów i twórczego działania,
poszerzenie wiedzy na temat teatru, rodzajów sztuk
i widowisk teatralnych, rozwijanie empatii, a także
doskonalenie sprawności języka, mowy wyraźnej
i wyrazistej.
Inna ciekawą propozycją są „Kreatywne prace
plastyczne i zabawy sensoryczne na różne okazje”.
Projekt polega na wykonywaniu zaplanowanych
prac plastycznych, technicznych i sensorycznych.
Ma na celu usprawnianie pracy motoryki małej,
precyzyjności wykonywanych zadań oraz zaciekawienie działaniami sensorycznymi. Ma także
wspomóc doskonalenie pracy rąk, percepcji
wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej,
a także zdolności manualnych.
Dzięki realizacji projektu „Mały Miś w świecie
wielkiej literatury” wprowadzamy przedszkolaki
w świat książek. Udział w projekcie przyczynia się
w dużym stopniu do rozwoju dzieci, a także
do doskonalenia pracy własnej nauczycieli.
Wymaga zaangażowania i dodatkowych działań,
a osiągnięte efekty służą podniesieniu jakości pracy
przedszkola.
W bieżącym roku sztandarowym projektem
edukacyjnym jest „Piękna Nasza Polska Cała”,
którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, uwrażliwienie na piękno, folklor
i tradycję Polski, kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, dostrzeganie piękna i wartości dorobku
polskiej nauki i kultury.
Widząc dużą aktywność dzieci w świecie wirtualnym wdrożyliśmy projekt„Necio.pl”
Jest to projekt edukacyjny dla dzieci w wieku
przedszkolnym poświęcony bezpiecznemu korzystaniu z Internetu. Celem zajęć jest przyswojenie

przez dzieci wiedzy na temat zastosowania urządzeń ekranowych i Internetu oraz potencjalnych
zagrożeń z nimi związanych.
W związku z dużym zainteresowaniem kontynuujemy również realizację ogólnopolskiego
programu ,,Uczymy Dzieci Programować”. Chcemy
pokazać, że nauka podstaw programowania jest
bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju
dziecka, a przy tym nie musi być ani trudna, ani
nieciekawa, ani przeprowadzana wyłącznie
w pracowni komputerowej.
Już po raz trzeci wzięliśmy udział w akcji
„CODEWEEK”. Europejski Tydzień Kodowania,
to inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i
interesujący sposób. CodeWeek to społeczna
inicjatywa, w ramach której europejskie państwa
konkurują w liczbie zorganizowanych wydarzeń
związanych z programowaniem. Akcja odbywa się
na terenie całej Europy i skierowana jest do wszystkich tych, którzy są zainteresowani programowaniem lub dopiero chcą z nim rozpocząć swoją
przygodę. Polscy uczniowie i nauczyciele rokrocznie wykazują duże zainteresowanie tą inicjatywą.
Chcąc kształtować postawy proekologiczne,
edukację w zakresie prawidłowego postępowania z
odpadami, jakimi są butelki PET, a także ich recyklingu przeprowadziliśmy kampanię „Działaj
z impetem”.
Nasze przedszkole już od kilku lat realizuje założenia kampanii społecznej „Cała Polska Czyta
Dzieciom”. Nie do przecenienia jest kontakt dziecka

z książką już od najmłodszych lat. Kampania
ta zachęca rodziców, opiekunów, nauczycieli,
wszystkich dorosłych do codziennego, co najmniej
dwudziestominutowego czytania swoim dzieciom.
Kolejny rok przeprowadzamy zajęcia sportowe
z akcji „Zdrowo i Sportowo”. Głównym celem akcji
jest aktywizacja ruchowa dzieci. Poprzez zajęcia
chcemy uświadomić dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, ile przynosi to radości, jak wpływa
na sprawność, samopoczucie, buduje relacje
z innymi. Aktywne dzieci, to w przyszłości zdrowsi
dorośli. Nie tylko pod względem zycznym, ale też
psychicznym. Jak pokazują badania, dzieci, młodzież, a potem dorośli, którzy, na co dzień uprawiają
sport czy też mają stały nawyk aktywności ruchowej
uczą się lepiej, lepiej radzą sobie ze stresem
i wyzwaniami. W większym stopniu akceptują swoje
ciało i rozumieją ograniczenia. Wreszcie łatwiej
budują relacje społeczne i potra ą się odnaleźć
w nowej grupie rówieśniczej.
W naszym przedszkolu realizowanych jest wiele
programów, projektów, akcji i kampanii. Ich realizacja umożliwia pogłębianie treści związanych
z wartościami, poznawaniem siebie i innych,
roz w i j a n i e m p o c z u c i a o d p ow i e d z i a l n o ś c i
za przyrodę i otaczający świat. Dla nas nauczycieli,
ważne jest danie dzieciom wielu możliwości, aby
gotowe były rozwijać się w każdym kierunku.

Weronika Gołębiowska

STRONA 8
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.

RÓWNONOC

Kiedy dzień się zrównał z nocą,
świat zatrząsł w posadach.
I melodią śpiewu wiosny nowy szlak układa.
Budzi się do życia zieleń
o barwach nadziei, że co piękne,
to w piękniejsze jeszcze się odmieni.
Księżyc spełnił się w równonoc,
gwiazdy aż zadrżały,
gdy jasności się z ciemnością
na drodze spotkały.
Już promienne myśli kwitną,
kwiaty na nich rosną,
zostań przy mnie,
jak najdłużej... wiosno.
21/03/2022

DANE KONTAKTOWE
Urząd Gminy w Radzanowie
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
e-mail : sekretariat@radzanowo.pl
Nr telefonu:
(24) 369 50 10 sekretariat
(24) 369 50 11 sekretariat /Fax
Numery :
(24) 369 50 12 - drogi gminne, oświetlenie
(24) 369 50 13 - sołectwa, organizacje pozarządowe
(24) 369 50 14 - zagospodarowanie przestrzenne, podziały
nieruchomości, ochrona środowiska, rolnictwo
(24) 369 50 15 - inwestycje, zamówienia publiczne
797 870 630 - GZEAS kierownik
797 870 833 - GZEAS
(24) 369 50 18 - ewidencja ludności
(24) 369 50 19 - Urząd Stanu Cywilnego
(24) 369 50 20 - sprawy komunalne, odpady, opłaty
(24) 369 50 21 - podatki lokalne, działalność gospodarcza
(24) 369 50 22 - zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
(24) 369 50 23 - GOPS , asystent rodziny
(24) 369 50 24 - GOPS , pomoc środowiskowa
(24) 369 50 25 - GOPS , świadczenia wychowawcze
(24) 369 50 26 - GOPS , świadczenia rodzinne i alimentacyjne
(24) 369 50 27 - GOPS, świadczenia rodzinne i alimentacyjne
(24) 369 50 28 - księgowość budżetowa
(24) 369 50 29 - księgowość budżetowa
Godziny Urzędowania :
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

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

ŚPIEWAJ MNIE
Rytmem serca, nutą uczuć,
zawsze śpiewaj mnie,
kiedy nowy dzień przywitasz
i gdy przyjdzie sen.
Będę zawsze obok ciebie,
jak najsłodszy dźwięk,
swoim śpiewem mnie
przywołaj, a ja zjawię się.
Kiedy księżyc pragnie zasnąć
i przygasa już,
Ty mnie śpiewaj i mnie kołysz,
sercem gładź do snu...
Chociaż czasem nie jest dobrze,
bywa nawet źle,
odnajdź w sobie tę melodię
i wciąż śpiewaj mnie.
Bywam piosnką szczęśliwości,
bywam psalmem łez,
w każdej nucie jestem sobą
i nie zmienię się.
Kiedy słońce świtem wróci,
ozłoci nam nów,

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie
ul. Płocka 32,
e-mail: gops@radzanowo.pl
Dział Pomocy Środowiskowej tel.: (24) 369 - 50 - 24
Dział Świadczeń Rodzinnych tel.: (24) 369 - 50 - 25 (26; 27)
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
ul. Szkolna 3,
tel.: 661-381-943
e-mail: cks@radzanowo.pl
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

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

zagraj ze mną na miłości i
zanuć mnie znów.
GDY SIE WZROKIEM SPOTYKAMY...
Gdy się wzrokiem spotykamy,
czuję dreszcze.
I odwagi nie mam, by powiedzieć:
jeszcze...
Wiem, doczekam takiej chwili,
że dasz więcej.
I uniosą mnie nad niebem
Twoje ręce.
MOŻE KIEDYŚ
Może kiedyś mnie przyłapiesz,
jak chodzę po chmurach.
Może wtedy mnie usłyszysz,
jak śpiewam o bzdurach.
Może jeszcze mnie zaskoczysz
jakimś pięknym gestem.
Może wreszcie mnie pokochasz
za to, jaka jestem.

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

WYDAWCA
Gmina Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

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

