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Gnasza

Radzanowo
mina

Na wiosnę gmina ogłosiła przetarg na rozbudowę 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rogozinie
o segment przedszkolny. Do postępowania 
przetargowego przystąpiło dwóch oferentów: �rma 
Climatic (gm. Małachowice) oraz �rma BOX PLAY. Za 
wykonanie inwestycji Climatic zaproponował kwotę 
nieco ponad 9 mln zł. Korzystniejszą ofertę (6,5 mln 
zł) złożyła �rma ze Zdworza (gm. Łąck), BOX PLAY i to 
jej propozycja została w przetargu wybrana. W maju 
br.  wójt Piotr Jakubowski podpisał umowę
z Dariuszem Jędrzejczakiem, właścicielem �rmy BOX 
PLAY.
Zadanie jest zrealizowane w systemie „zaprojektuj

i wybuduj”. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie 
projektu od podstaw, poczynając od wykonania 
stanu surowego, po prace wykończeniowe 
wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz jego 
wyposażenie.
W pierwszej kolejności, na podstawie założeń 

funkcjonalno-użytkowych, powstała koncepcja 
projektowa, a następnie dokumentacja projektowa. 
Po uzyskaniu wszelkich zgód i pozwoleń, ruszyły 
roboty budowlane. 
-Niedobór miejsc w placówkach przedszkolnych to 

problem, z którym boryka się wiele samorządów – 
komentuje wójt. – Rogozino to miejscowość, która 
ciągle się rozwija. Wprowadza się tu wiele młodych 
małżeństw z dziećmi. Odpowiedzią naszej gminy jest 
właśnie ta budowa przedszkola. – Bardzo się cieszę, 
że zgromadziliśmy środki na tak konieczną 
inwestycję. Ponad połowę środków pozyskaliśmy
z zewnątrz, druga połowa to środki gminy. Teraz 
wszystko w rękach wykonawcy, aby to, co zostało 
zaplanowane i zaprojektowane, było sprawnie 
zrealizowane – na potrzeby dzieci, które do tego 

przedszkola chodzą lub będą chodzić.
W nowym budynku jednokondygnacjyjnym 

powstaną klimatyzowane sale dydaktyczne dla 100 
dzieci wraz z łazienkami i zapleczem dydaktycznymi; 
sala zajęć ruchowych z magazynem podręcznym; 
szatnia; gabinety zajęć indywidualnych; pokój 
nauczycielski; pomieszczenia biurowe i socjalne; wc 
ogólnodostępne; pomieszczenie wydawania 
posiłków wraz ze zmywalnią; pomieszczenie 
techniczne i porządkowe. Przedszkole zostanie 
połączone z istniejącym budynkiem szkoły.
Gmina pozyskała na tą inwestycję do�nansowanie 

w kwocie 2,3 mln zł z Rządowego Funduszu Polski 
Ład oraz 1 mln zł z realizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Instrumentu wsparcia zadań 
ważnych dla równomiernego rozwoju województwa 
mazowieckiego. 
Aktualnie rogozińskie przedszkole prowadzi

2  o d d z i a ł y,  w  k t ó r y m  u c z y  s i ę  5 1  d z i e c i . 
Harmonogram realizacji  inwestycji ,  zakłada 
zakończenie prac i oddanie do użytku w terminie 
umożl iwiając ym pr z yjęc ie  do pr zedszkola 
zwiększonej liczby dzieci już od września 2023.

Ruszyła inwestycja za 6,5 mln zł

Zdjęcia poglądowe



STRONA 2

Punkty dystrybucji jodku potasu
Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji na terenie kraju jest już kilkanaście 
tysięcy punktów dystrybucji jodku potasu. Podjęte 
działania to standardowa procedura przewidziana
w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystą-
pienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. 
Gminy w porozumieniu z wojewodami utworzyły 
punkty dystrybucji preparatu.  W przypadku zagro-
żenia skażeniem radiacyjnym będą one wydawane 
Mieszkańcom w 2 punktach na terenie naszej gminy:

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„MEDICINES” w Radzanowie, ul. Kredytowa 2,
09-451 Radzanowo;

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„LANCET” w Rogozinie, ul. Osiedlowa 9, 09-442 
Rogozino.

Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego 
zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco moni-
torowana przez Państwową Agencję Atomistyki. 

Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat 
o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich
i lokalnych, a dystrybucja tabletek ruszy natychmiast 
po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Do tego momentu 
punkty wydawania preparatu będą nieczynne, więc 
nie ma konieczności udawania się do nich.

Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne 
Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą 
stały monitoring poziomu promieniowania
w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty 
dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/-
web/paa

Więcej o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosow-
ania jodku potasurejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl

NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA I NIEODPŁATNE

PORADNICTWO OBYWATELSKIE
W POWIECIE PŁOCKIM

Osobą uprawnioną do skorzystania z pomocy 
jest każda osoba, która nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba 
�zyczna prowadząca jednoosobową działalność 
gospodarczą niezatrudniająca innych osób w 
ciągu ostatniego roku. Z uwagi na sytuację 
epidemiczną pomoc świadczona jest przy wykor-
zystaniu środków porozumiewania się na odleg-
łość. Nie obowiązuje rejonizacja – każdy 
mieszkaniec Powiatu Płockiego może skorz-
ystać z pomocy w dowolnym punkcie.

Zapisy: 24 267 67 76  lub 734 464 323 (w godz. 
7:30-15:30); starostwo@powiat.plock.pl lub 
http://www.np.ms.gov.pl/

Zadanie realizowane jest ze środków publiczn-
ych pochodzących z budżetu państwa z części 
będącej w dyspozycji wojewodów, przez udziel-
anie dotacji celowej powiatom, na podstawie 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawne. Punkty nr 
1 i 2 prowadzone są przez Stowarzyszenie 
Mazowsze Razem, zaś punkty 3 i 4 w porozumieniu 
z OIRP i ORA:

Punkt nr 1 NPP: Gmina Staroźreby (ul. Płocka 18, 
09-440 Staroźreby), poniedziałek godz. 13:00-
17:00, nieodpłatna pomoc prawna/mediacje; 
Gmina Bulkowo (Włóki 16, 09-454 Bulkowo), 
wtorek godz. 9:00-13:00; Gmina Mała Wieś (ul. 
Warszawska 31, 09-460 Mała Wieś), środa godz. 
12:00-16:00 i piątek godz. 8:00-12:00; Gmina 
Słupno (ul. Warszawska 26A, 09-472 Słupno), 
czwartek godz. 14:00-18:00

Punkt nr 2 NPO: Gmina Bulkowo (Włóki 16, 09-
454 Bulkowo), poniedziałek godz. 9: 00-13:00; 
Gmina Drobin (ul. Rynek 1, 09-210 Drobin), wtorek 
godz. 8:00-12:00; Gmina Gąbin (ul. Stary Rynek 14, 
09-530 Gąbin), środa godz. 13:00-17:00; Gmina 
Bielsk (Pl. Wolności 3a, 09-230 Bielsk), czwartek 
godz. 8:00-12:00; Gmina Łąck (ul. Gostynińska 2, 
09-520 Łąck), piątek godz. 8:00-12:00, mediacje

Punkt nr 3 NPP: Gmina Nowy Duninów (ul. 
Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów), poniedzia-
łek godz. 8:00-12:00; Gmina Łąck (ul. Gostynińska 
2, 09-520 Łąck), wtorek godz. 8:00-12:00; Gmina 
Drobin (ul. Rynek 1, 09-210 Drobin), środa godz. 
8:00-12:00; Powiat Płocki (ul. Niepodległości 11, 
09-450 Wyszogród), czwartek godz. 13:00-17:00, 
nieodpłatna pomoc prawna/mediacje; Gmina 
Słupno (ul. Warszawska 26A, 09-472 Słupno), 
piątek godz. 14:00-18:00

Punkt nr 4 NPP: Gmina Gąbin (09-530 Gąbin, ul. 
Stary Rynek 14), poniedziałek godz. 8:00-12:00; 
Powiat Płocki (ul. Niepodległości 11a, 09-450 
Wyszogród), wtorek godz. 9:00-13:00; Gmina 
Brudzeń Duży (ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń 
Duży), środa godz. 10:00-14:00; Gmina Nowy 
Duninów (ul.  Osiedlowa 1,  09-505 Nowy 
Duninów), czwartek godz. 9:00-13:00, nieodpłat-
na pomoc prawna/mediacje; Gmina Wyszogród 
(ul. Niepodległości 11, 09-450 Wyszogród), piątek 
godz. 9:00-13:00



STRONA 3

Kilka słów od Przewodniczącej Rady Gminy
Szanowni Państwo,
korzystając z możliwości zabrania głosu na łamach 

naszej gazetki, pragnę podzielić się z Państwem 
kilkoma przemyśleniami z zakresu  ochrony  zdrowia. 
W Gminie Radzanowo podstawowa opieka zdrowo-
tna, jako zadanie publiczne o znaczeniu lokalnym, 
realizowana jest przez dwa Niepubliczne Zakłady 
Niepublicznej Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i w 
Rogozinie.  Ubiegły rok funkcjonowania służby 
zdrowia upłynął  pod znakiem dalszej walki z COVID-
19. Pandemia i związana z nią sytuacja wymusiła  
wprowadzenie  nowych rozwiązań, jak np. wprowa-
dzenie w szerokim zakresie teleporad, popularyzacja 
e-skierowań, e-recepty. Rozwiązania te na stałe 
wpisały się  w pakiet usług medycznych. Niestety, 
wiele zdań nadal pozostało do realizacji na lata 
następne. Z  informacji uzyskanych podczas spotkań 
z naszymi mieszkańcami wynika, że takim podstaw-
owym wyzwaniem dla wszystkich placówek ochrony 
zdrowia, oprócz typowych dla tego poziomu opieki 
zdrowotnej chorób, stała się zwiększona liczba 
pacjentów zgłaszających się w bardziej zaawansowa-
nych fazach chorób, zwłaszcza onkologicznych. 
Można domniemywać, że przy-czyną tego stanu 
rzeczy jest  pandemia -  pacjenci mieli  ograniczony 
dostęp do opieki zdrowotnej lub sami unikali kon-
taktu z lekarzem w obawie przed zakażeniem. Często 
też lekceważyli objawy, co z kolei spowodowało 
rozwój niezdiagnozowanych chorób, w tym onko-
logicznych.  Do tego doszło starzejące się w szybkim 
tempie społeczeństwo i związane z tym rosnące  
zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną w tej grupie 
wiekowej. Osoby starsze zostały  pozbawione łatwo 
dostępnej i kompleksowej opieki medycznej na 
niższym poziomie sytemu zdrowotnego, ale i na 
szpitalnych oddziałach ratunkowych. 

Moim zdaniem opieka zdrowotna została zinte-
growana z szerszą polityką społeczną dotyczącą 
seniorów, osób z niepełnosprawnościami czy też 
przewlekle chorych. Niestety, zdaję sobie sprawę, że 
w obecnym systemie jest to niemożliwe, ponieważ 
samorząd gminny na swoim terenie nie ma prawa 
prowadzenia rzeczywistej polityki zdrowotnej. Nie 
oznacza to jednak rezygnacji samorządu ze starań
o  zwiększenie zakresu świadczeń medycznych , ich 
dostępności, a także poprawy jakości obsługi 

pacjenta. Powszechnie wiadomo, iż dla podmiotów 
prowadzących opiekę zdrowotną, liczącym się 
partnerem jest NFZ, który daje im pieniądze. Czasami 
są one niewystarczające na szersze działania, 
chociażby poszerzony pakiet diagnostyczny. Stąd też 
moja propozycja, aby samorząd gminny rozważył 
możliwość dokupienia wybranych świadczeń dla 
naszych mieszkańców, np. z zakresu usług stomato-
logicznych, kardiologa, czy ginekologa. Być może 
d o b r y m  roz w i ą z a n i e m  by ł a by  ws p ó ł p ra c a
z podmiotami prowadzącymi opiekę zdrowotną na 
terenie gminy przy  pozyskiwaniu  grantów czy 
dotacji zewnętrznych. Ponieważ jest to tylko moja 
skromna opinia, chętnie zapoznam się ze stanowis-
kiem naszych mieszkańców w tym temacie.

Doskonałą okazją do szerzej dyskusji nad tym 
tematem było wystąpienie przedstawicieli służby 
zdrowia działającej na terenie gminy podczas obrad 
XLV sesji Rady Gminy Radzanowo w dniu 26.10.2022r. 
Dyrektor NZOZ „Medicines” p. K. Przepiórski pokrótce 
nak reśl i ł  zak res działania ośrodk a zdrowia
w Radzanowie a przedstawicielka właściciela NZOZ 
„Lancet” p.  A. Wasilewicz  - ośrodka zdrowia w 
Rogozinie. Niestety obowiązujące obecnie normy 
kontraktowe Narodowego Funduszu Zdrowia nie 
dają szans na zatrudnienie lekarzy specjalistów w 
ośrodkach  zdrowia. Dużo lepiej ma się dostępność 
usług rehabilitacyjnych w nowo otwartym gabinecie 
rehabilitacyjnym w Radzanowie przy ul. Jasnej. 
Zakres świadczeń rehabilitacyjnych obejmuje:

-  Fiz ykoterapię:  Jonoforeza,  Galwanizacja, 
Ultradźwięki, Elektrostymulacja, Prądy diadyna-
miczne,  Prądy inter ferencyjne,  Prądy TENS, 
Krioterapia, Magnetoterapia, Laseroterapia, Światło-
lecznictwo;

- Kinezyterapię: wyciągi, ugul, ćwiczenia czynne
w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem, 
ćwiczenia korekcyjne;

   Jesień to także zbliżający się sezon grzewczy, który 
budzi  wiele obaw, co do zabezpieczenia naszych 
mieszkańców w opał, które również podzielam. 
Spośród wielu propozycji zaradzenia kryzysowi 
grzewczemu dużą obawę spowodowała ostatnia 
propoz ycja rządu, aby gminy uczestnicz yły
w  procesie zakupu węgla .Zgodnie z jej założeniami 
do zadań gminy będzie należało zebranie od 

mieszkańców informacji na temat zapotrzebowania 
na węgiel, zakup surowca od importera wskazanego 
przez rząd i dostarczenie go do mieszkańców. 
Niestety, tradycyjnie w tym temacie nie było wcześni-
ejszych konsultacji z samorządami najniższego 
szczebla. Nikt nie bierze pod uwagę, że na zakup 
węgla trzeba zabezpieczyć ogromną ilość środków 
�nansowych, których wydanie drastycznie obciąży 
budżet gminy i tak już  nadszarpnięty wydatkami 
bieżącymi. To dodatkowa ogromna blokada zadań 
inwestycyjnych. Na chwilę pisania tego artykułu 
brakuje  przepisów prawnych dających gminie 
podstawę do handlu węglem.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
i niejako uprzedzając regulacje prawne,  p. Wójt  Piotr 
Jakubowski ogłosił na stronie www.radzanowo.pl 
informację o wstępnych zapisach na węgiel. Podjął 
też  rozmowy z lokalnymi �rmami, które mogłyby 
pomóc w tym procesie. Chęć zakupu węgla można 
zgłaszać mailowo:

wegiel@radzanowo.pl, podając imię i nazwisko, 
adres, nr kontaktowy oraz ilość - max 3 tony - 1,5 t do 
końca roku, 1,5 t po nowym roku).

Na zakończenie przypominam, iż tradycyjnie 
miesiąc październik to czas wytężonej pracy nad 
przyszłorocznym budżetem gminy. Jako roczny plan 
d o c h o d ó w  i  w y d a t k ó w  o r a z  p r z y c h o d ó w
i rozchodów jest on podstawą gospodarki �nansowej 
naszej Gminy. Bardzo ważnym elementem budżetu 
są dochody z podatku  rolnego, od nieruchomości i 
od środków transportowych, które również były 
przedmiotem dyskusji na sesji. Rozumiejąc trudną 
sytuację naszych mieszkańców związaną z ciągłym 
wzrostem in�acji, kłopotami z zaopatrzeniem w opał 
Rada Gminy uchwaliła stawki podatków na 2023 r.  
jedynie z 5%  wzrostem.

Jolanta Sochacka

Przypominamy, że wnioski o dodatek węglowy (źródła ciepła opalane przez paliwa stałe tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające

co najmniej 85% węgla kamiennego) oraz dodatek dla gospodarstw domowych (źródła ciepła opalane peletem, biomasą, drzewem, gazem,

olejem opałowym) można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie osobiście lub przez Internet (e-puap).

Ostateczny termin składania upływa 30 listopada 2022 r. Do GOPS w Radzanowie wpłynęło już ponad 2 tys. wniosków o dodatek węglowy

i ponad 300 o dodatek dla gospodarstw domowych. Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, według kolejności wpływu do urzędu.

Wypłaty dodatków następują niezwłocznie po otrzymaniu środków na ten cel. 

Dodatek węglowy
Dodatek dla gospodarstw domowych



STRONA 4

Budowa linii kolejowych CPK na terenie gminy
Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł 

przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który 
zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. 
W ramach tego projektu w odległości 37 km na 
zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów 
zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, 
który w ramach pierwszego etapu będzie w stanie 
obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł 
w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połą-
czenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd 
między Warszawą a największymi polskimi miastami 
w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. W rejonie CPK 
powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. 
obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne
i biurowe.

19 października br. odbyło się spotkanie infor-
macyjne na temat przebiegu przez teren naszej 
gminy linii kolejowych projektowanych w ramach 
realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego (nr 5
i 50 na odcinku CPK - Sochaczew - Płock - Włocławek – 
Lipno). Przedstawiciele �rmy projektowej IDOM 
Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. omówili 
m.in. warianty przebiegu linii, kwestie wywłaszczeń, 
czy odszkodowań przewidywanych ustawą za 
przejmowane nieruchomości. Spotkanie zorganizo-
wane było w ramach etapu konsultacji społecznych 
przed wyborem trzech wariantów inwestycji, które 
podlegać będą następnie uzyskaniu uzgodnień 
środowiskowych. Realizacja tej inwestycji krajowej 
niesie za sobą mnóstwo pytań, kontrowersji i niepe-
wności, zwłaszcza wśród Mieszkańców, których 
dotyczyć będą bezpośrednio wywłaszczenia.

Na spotkaniu wójt gminy Piotr Jakubowski przed-
stawiał swoje stanowisko, wyrażające stanowczy 
sprzeciw wobec procesu inwestycyjnego dla wszyst-
kich przedstawionych wariantów przebiegu linii 
kolejowej przez nasze tereny. Jesteśmy otwarci na 
rozmowy o realizacji tej inwestycji wyłącznie
w sposób chroniący interesy naszych Mieszkańców 
oraz obraną strategię rozwoju naszej Gminy 
Radzanowo. Liczne pytania, poruszane przez 
Mieszkańców zagadnienia i wyrażane przez nich 
opinie jednoznacznie potwierdzają, że to strate-
giczne przedsięwzięcie wymaga znacznie większych 
wysiłków w zakresie zachowania ładu przestrzen-
nego i społecznego, nie tylko w gminie, ale i w całym 
regionie. Dlatego w Urzędzie Gminy został powołany 
zespół, którego celem będzie m.in.  analiza wszyst-
kich wariantów, wniesienie uwag i opracowanie 
własnego stanowiska co do koncepcji przebiegu linii 
przez teren Gminy Radzanowo.

Poniżej prezentujemy treść pisma Wójta Gminy 

Radzanowo wysłanego do Prezesa Centralnego 
Portu Komunikacyjnego i Ministra Infrastruktury, 
które wysłano w dniu 14 października br. 

„Jako Wójt Gminy Radzanowo - w imieniu 
własnym, Rady Gminy i Mieszkańców - wyrażam 
stanowczy sprzeciw wobec procesu inwesty-
cyjnego dla wszystkich przedstawionych warian-
tów przebiegu linii kolejowej Centralnego Portu 
Komunikacyjnego, pn. „Budowa linii kolejowych 
nr 5 i 50 na odc. węzeł CPK – Płock – Włocławek” na 
o d c i n k a c h  p r z e c h o d z ą c yc h  p r z e z  G m i n ę 
Radzanowo i gminy ościenne.

Analiza wariantów planowanych na terenie 
Gminy Radzanowo utwierdza nas w przekonaniu, 
iż inwestycja w takim kształcie niszczy obecny ład 
przestrzenny, gospodarczy i społeczny. Każdy
z wariantów działa na szkodę lokalnej społec-
zności. Zaplanowane trasy biegną przez osiedla 
mieszkaniowe, budynki jednorodzinne, gospod-
arstwa rolne oraz przedsiębiorstwa. Ich budowa – 
niezależnie od wybranego projektu - wiążą się 
jednoznacznie z wysiedleniem właścicieli, utratą 
źródła utrzymania i dorobku całego życia wielu 
pokoleń, ze stratami emocjonalnymi i moralnymi 
wynikającymi z konieczności opuszczania majątk-
ów własnych i ojcowizny, z dewastacją środowiska, 
a także wzrostem natężenia hałasu. To straty i 
koszty zdecydowanie niewspółmiernie wysokie w 
odniesieniu do korzyści, jaką jest skrócenie czasu 
podróżowania do Warszawy, czy Gdańska.

Od wielu lat prowadzimy w Gminie Radzanowo 
politykę zrównoważonego rozwoju wszystkich 
sołectw, z wykorzystaniem dodatkowego poten-
cjału podmiejskiego położenia. Inwestujemy
w systematyczną rozbudowę dróg, chodników,
w infrastrukturę techniczną w celu zwiększenia 
komfortu życia i poprawy bezpieczeństwa 
Mieszkańców, dzięki czemu jesteśmy na ścieżce 
rozwoju postrzegani jako dogodne miejsce 
zamieszkania i lokowania biznesu. Proponowane 
trasy kolejowe CPK w każdym z wariantów dzielą 
tereny naszej Gminy, czyniąc część sołectw całko-
wicie nieatrakcyjnymi inwestorsko. To dewastacja 
naszego potencjału lokalnego i zmarnowanie 
pieniędzy podatników, jakie przez ostatnie lata 
tak skrupulatnie inwestowaliśmy w rozwój infra-
struktury drogowej, sieci wodno-kanalizacyjnej, 
czy modernizację mienia gminnego.

Krajowa inwestycja strategiczna budowy CPK 
opiera się na koncepcji z lat 70–tych XX wieku. Tym 
bardziej uważamy, że to kuriozalne i oburzające, iż 
prace nad tak ważnym i bezsprzecznie potrzeb-

nym w kraju przedsięwzięciem, nie uwzględniają 
zmian infrastrukturalnych, uwarunkowań urban-
istycznych i kierunków rozwoju lokalnego, jakie 
w y p ra cowa ł y  s a m o r z ą d y  w ra z  ze  s wo i m i 
Mieszkańcami przez lata wykorzystywania 
środków unijnych i programów pomocowych. 
Inwestycja opierająca się o brak poszanowania 
człowieka i jego własności, w bezduszny sposób 
wymuszająca wysiedlenia całych osiedli i miej-
scowości nie znajduje uzasadnienia w żadnym 
kanonie wartości albowiem krótsze czasy prze-
jazdu i transportu towarów, w obliczu ludzkich 
tragedii, nie znajdują uzasadnienia dla wdrażanej 
przez państwo wizji rozwoju. Skoro dzisiejsi 
decydenci rządowi uznali za zasadne wdrażanie 
koncepcji z lat 70-tych, my pytamy dlaczego przez 
lata ani samorządy różnych szczebli, ani sami 
Mieszkańcy, nie byli informowani i odpowiednio 
zabezpieczani przed pozyskiwaniem pozwoleń na 
budowę na terenach objętych dziś budową linii i 
szprych CPK?

Pragniemy również zauważyć, że proponowany 
wymiar rekompensat jest całkowicie nieade-
kwatny do ponoszonych strat materialnych
i emocjonalnych. Warunki wypłaty odszkodowań 
są nieprecyzyjne i mocno niedoszacowane, 
zwłaszcza, że pogarszająca się sytuacja gospod-
arcza w Polsce, galopująca in�acja i załamanie 
rynku budowlanego dodatkowo potęgują obawy 
co do realizacji przez Mieszkańców planów na 
najbliższą przyszłość.

Misją Wójta Gminy Radzanowo i Rady Gminy jest 
obrona interesu Mieszkańców, stawanie po ich 
stronie oraz reprezentowanie ich stanowiska, 
które w przedmiotowej sprawie jest jednogłośnym 
sprzeciwem wobec wybudowania linii kolejowych 
według każdego z proponowanych wariantów. 
Zarówno władze samorządowe, jak i  sami 
Mieszkańcy zostali całkowicie zlekceważeni
w całym procesie inwestycyjnym. Tak pięknie 
promują Państwo korzyści z realizacji tej inwes-
tycji krajowej, zapominając jednak o zasadzie 
pomocniczości państwa wobec obywateli, gwa-
rantowanej nam wszystkim konstytucyjnie. Co 
więcej z premedytacją władza ustawodawcza, 
wdrażając zmiany w prawie, umożliwiła realizację 
tego typu przedsięwzięć bez jakichkolwiek 
konsultacji społecznych. To, co organizuje spółka 
CPK pod hasłem spotkań konsultacyjnych jest w 
naszej wspólnej ocenie farsą a nie rzetelnymi 
uzgodnieniami społecznymi między inwestorem
a stroną narażoną w tej inwestycji wyłącznie na 
straty, i te �nansowe, i te moralne. Takie działania 
to bezwzględne łamanie prawa gwarantowanego 
n a m  p r z e z  K o n s t y t u c j ę  R P,  K o n w e n c j e 
Międzynarodowe i obowiązujące przepisy prawa. 
Ani nasz samorząd, ani nasi Mieszkańcy, ani gminy 
ościenne nie zostały przez inwestora tego strate-
gicznego przedsięwzięcia potraktowane w sposób 
godny, z poszanowaniem prawa własności i prawa 
do samodzielnego dysponowania własnym 
majątkiem. Mając na uwadze wszystkie opisane 
negatywne aspekty planowanej inwestycji
w koleje CPK, żądamy zaprzestania dalszej reali-
zacji procesu inwestycyjnego w obecnej formie, 
podjęcia dialogu społecznego prowadzonego
z  p o s z a n o w a n i e m  s ł u s z n y c h  i n t e r e s ó w 
Mieszkańców i samorządu Gminy Radzanowo.”
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Przebudowa stacji uzdatniania wody
Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na 

przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Radzanowo - Dębniki wraz z budową odcinka sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe 
Boryszewo. Umowa z Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego podpisana.
Gmina pozyskała na ten cel dotację w wysokości

3 mln zł. Całość opiewa na kwotę 3,6 mln zł. Zadanie 
obejmie wymianę technologii stacji uzdatniania 
wody, budowę nowych zbiorników oraz budowę 131 
mb sieci kanalizacyjnej. Modernizacja stacji pozwoli 
na utrzymanie retencji, zoptymalizuje zużycie energii 
pracy obiektu, a także wpłynie na poprawę efek-
tywności, zwiększając tym samym niezawodność 
dostaw do Mieszkańców.
Pozyskane środki pochodzą z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach 
działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich" operacje typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” oraz budżetu Gminy Radzanowo.

Gmina Radzanowo systematycznie aplikuje
o środki zewnętrzne i przygotowuje dokumentację 
do kolejnych zadań inwestycyjnych, by rozwijać
i unowocześniać nasze szlaki komunikacyjne. Bez 
środków zewnętrznych, zwłaszcza przy obecnych 
cenach, inwestycje drogowe mogłyby polegać 
głównie na bieżącej konserwacji i utrzymaniu 
przejezdności.

Właśnie dzięki pozyskanej dotacji w kwocie
263 tys. zł ze środków Województwa Mazowieckiego 
w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych zmodernizowane zostaną dwie 
drogi gminne – w Kostrogaju i w Wodzyminie. 
Już z początkiem września została podpisana umowa 
n a  i c h  p r z e b u d o w ę .  R e m o n t y  z r e a l i z u j e 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych 
S.A. z Gostynina, które złożyło najkorzystniejszą 
ofertę �nansową. Obie drogi zostaną wykonane
w technologii asfaltowej wraz z obustronnymi 

poboczami z kruszywa łamanego. W Kostrogaju 
będzie to odcinek o długości 500 m, a w Wodzyminie 
ponad 800 m.

Modernizacja dróg w Wodzyminie i Kostrogaju

Końcówka lata i początek jesieni to tradycyjnie
w gminie Radzanowo czas zebrań sołeckich.
W czasie takich spotkań Mieszkańcy otrzymują 
informację o bieżącej działalności, prowadzonych 
inwestycjach oraz planach czy budżecie. Dla 
Mieszkańców z kolei jest to okazja do omówienia 
spraw bieżących sołectwa i rozdysponowania 
środków z funduszu sołeckiego na kolejny rok 
kalendarzowy.

Tegoroczne zebrania pokazują, że priorytetem są 
nadal drogi. Spośród trzydziestu sołectw na terenie 
gminy w dwudziestu będą prowadzone prace 
związane z poprawą infrastruktury drogowej,  w tym 

wbudowanie kruszywa drogowego, asfaltowanie, 
opracowanie projektów budowy dróg, czy budowa 
chodników. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem są 
remonty w świetlicach, poprawa estetyki wokół nich 
oraz doposażanie placów zabaw; zdecydowało się 
na to dziewięć sołectw. Wśród wybranych zadań 
należy wyróżnić także montaż lamp solarnych
w dwóch miejscowościach.

Fundusz sołecki może stanowić także wkład 
własny do pozyskiwania dotacji, czego przykładem 
jest doposażenie świetlicy w miejscowości 
Radzanowo-Dębniki. Środki zostały pozyskane
z programu MIAS MAZOWSZE 2022.

Fundusz sołecki stanowi bardzo ważny mecha-
nizm rozwoju naszej gminy. Dzięki zaangażowaniu
i rozsądnym decyzjom Mieszkańców systematyczne 
inwestycje widać w każdej miejscowości. Co roku 
kwota wydzielonego z budżetu gminy funduszu 
systematycznie rośnie. W 2015 roku, kiedy po raz 
pierwszy wydzielono środki, była to kwota ponad 
330 tys. zł. W 2023r. będzie to ponad 724 tys. zł. 
Łącznie do 2022 roku na zdania z funduszu prze-
znaczono ponad 3,8 mln zł w naszej gminie.

Fundusz sołecki - zebrania

Zebranie wiejskie w Radzanowie Doposażenie świetlicy w Radzanowie - Dębnikach Ulica Kredytowa w Radzanowie
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Gminne imprezy plenerowe
Po dwóch latach przerwy spowodowanej 

pandemią Covid-19 na teren naszej gminy wróciły 
imprezy plenerowe. W czerwcu odbył się Gminny 
Dzień Dziecka w Woźnikach oraz tradycyjna o tej 
porze roku Sobótka w Radzanowie. Z kolei
w sierpniu zorganizowaliśmy dwa wydarzenia: 

"Wesele" w Rogozinie oraz „Biesiadę Regionalną"
w Radzanowie. Frekwencja na tych wszystkich 
eventach jednoznacznie potwierdza potrzebę 
integracji, wspólnych rozmów i biesiadowania. 
Ogromną siłą samorządu Gminy Radzanowo jest 
współpraca urzędu, instytucji i trzeciego sektora, 

dzięki czemu współorganizujemy wydarzenia z 
gminnymi liderami, kołami gospodyń wiejskich i 
stowarzyszeniami oraz lokalnymi przedsiębiorcami. 
Dziękujemy za ogromne zaangażowanie, otwartość 
na inicjatywy i partnerstwo.
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Gminne imprezy plenerowe
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Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią 
Covid, 10 lipca 2022 r. powróciły Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze w naszej Gminie. Wydarzenie 
nadzorował naczelnik Wydziału Organizacyjno-
Kadrowego PSP w Płocku mł. bryg. Edward Mysera 
wraz z członkami komisji sędziowskiej.

Niezaprzeczalnym zwycięzcą tegorocznych zmagań 
została kolejny raz z rzędu drużyna OSP Juryszewo

Kolejne miejsca przypadły: OSP Rogozino, OSP 
Woźniki, OSP Radzanowo, OSP Szczytno, OSP Nowe 
Boryszewo. Bardzo dobry debiut zanotowała 
Harcersk a Młodzieżowa Druż yna Pożarnicza
z Radzanowa.

Po zakończeniu zmagań i ogłoszeniu wyników 
nastąpiła ceremonia wręczania nagród. Wójt Gminy 
Radzanowo Piotr Jakubowski przekazał jednostkom 
puchary i nagrody w postaci specjalistycznego 

wyposażenia strażackiego, a Starosta Płocki Sylwester 
Ziemkiewicz węże strażackie. Gratulacje startującym 
przekazali również Jolanta Sochacka, przewodnicząca 
rady gminy wraz z radnymi, Hilary Januszczyk 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP oraz hm. Cezary Supeł Komendant Chorągwi 
Mazowieckiej ZHP im. Wł. Broniewskiego.

Organizatorem wydarzenia był Zarząd Gminnego 
Oddziału Związku OSP RP w Radzanowie z prezesem 
Sylwestrem Ziemkiewiczem i  komendantem 
Krzysztofem Bijatą na czele. Zawody prowadziła 
jednostka OSP z Woźnik. 

Nasi faworyci – OSP Juryszewo po wygranych 
zawodach na szczeblu gminnym, pokazali najlepsze 
umiejętności na szczeblu powiatowym, zdobywając 
pierwsze miejsce. Zakwali�kowali się do strefowych 
eliminacji do VII Wojewódzkich Zawodów Sportowo-

Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Druhowie z Juryszewa, a tam zajęli drugie miejsce 
zapewniając sobie start na �nałowej arenie woje-
wódzkiej. Trzymamy kciuki !

Zawody sportowo - pożarnicze - sukces OSP Juryszewo

… tak najkrócej można zde�niować działające w 
naszej Gminie organizacje pozarządowe. 

Jeszcze kilka lat temu w lokalnej przestrzeni funkcjo-
nowały wyłącznie jednostki ochotniczych straży 
pożarnych i to ich działalność kulturalna i społeczna 
podziwiana była równie mocno, jak akcje ratunkowe, 
edukacja przeciwpożarowa, czy udzielanie pierwszej 
pomocy. 

Dziś obserwujemy wspaniały rozkwit III sektora. 
Lokalni społecznicy prześcigają się w realizacji 
inicjatyw oddolnych, ożywianiu świetlic wiejskich
w sołectwach, czy pobudzaniu życia kulturalno-
społecznego w większych miejscowościach. Niektórzy 
rozpoczynają działanie jako grupy nieformalne, ale 
częściej zakładają stowarzyszenia (zwykłe i rejestro-
we) bądź koła gospodyń wiejskich. Zarządy tych 
organizacji poszukują bardzo aktywnie zewnętrznych 
źródeł �nansowania. Chcą samodzielnie realizować 
różnorodne pomysły – od wydarzeń tematycznych, 
przez cyklicznie prowadzone zajęcia, po zakupy 
wyposażenia, czy modernizacje gminnych obiektów. 
Z roku na rok aktywność ta przynosi coraz większe 
efekty, zarówno pod względem ilości pisanych 
wniosków i realizowanych inicjatyw, jak również pod 
względem wartości otrzymywanych grantów i dotacji. 
Bieżący rok jest rekordowy w tym zakresie. Tylko przez 
trzy kwartały nasze lokalne organizacje (poza je-
dnostkami OSP) pozyskały wsparcie �nansowe na 
kwotę ponad 150 tys. zł, w tym:

- 19,5 tys. zł  z programu Działaj Lokalnie Fundacji 
FLZP „Młodzi Razem”;

- 40 tys. zł  z programu „Wspieranie rozwoju 
g o s p o d y ń  a k t y w n y c h  s p o ł e c z n i e "  U r z ę d u 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; 

- po 10 tys. zł z programu KLUB 2022 Ministerstwa 

Sportu i z programu  „Dobra Drużyna PZU”;
- 5 tys. zł  z programu „Wakacyjna aktywAKCJA" 

Fundacji Polski Fundusz Rozwoju S.A.;
- 40 tys. zł  z programów Banku Gospodarstwa 

Krajowego „Gospodynie do dzieła” i „Moja Mała 
Ojczyzna”;

- 27 tys. zł z naboru Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na �nansowanie działalności 
statutowej kół gospodyń wiejskich.

Dzięki pozyskanym środkom �nansowym, własnej 
pracy i zaangażowaniu koła gospodyń i stowarzy-
szenia zrealizowały w tym roku kilkanaście projektów 
ukierunkowanych na integrację i pobudzanie lokal-
nego środowiska (np. rajdy rowerowe, kino letnie, 
wycieczki krajoznawcze i warsztaty tematyczne), czy 
rozwój sportu i rekreacji (np. piłkarskie zajęcia trenin-
gowe i turnieje dla dzieci i młodzieży, zakupy do-
posażenia sportowego i odzieży treningowej). Kilka 
obiektów gminnych zmieniło też swoje oblicze
w związku z modernizacją pomieszczeń i znaczącym 
ich doposażeniem: świetlice wiejskie w Kosinie
i w Brochocinie przeszły kolejną metamorfozę,
w Białkowie zagospodarowano teren wokół świetlicy 
poprzez nowe nasadzenia i wydzielenie części 
rekreacyjnej, a Dom Ludowy w Rogozinie zyska 
instalację klimatyzacyjną i odświeżoną aranżację sali 
na poddaszu. W wyposażeniach Centrum Kultury
i Sportu w Radzanowie i świetlicy w Brochocinie 
znalazły się nowoczesne sprzęty AGD: witryna 
chłodnicza, lodówka, zmywarka, kuchenny grill 
elektryczny i mikser planetarny. Nowe stroje, grill 
ogrodowy, namioty, czy leżaki to kolejne przykłady 
tegorocznych zakupów zrealizowanych przez nasze 
organizacje pozarządowe.  

Czy warto? Każdy z członków kół i stowarzyszeń 

odpowie twierdząco, bo wszystkie projekty wynikają 
ze zdiagnozowanych potrzeb, z chęci zmian naszej 
najbliższej okolicy na lepsze – od poznawanie ludzi, 
przez wspólne działania, po ulepszenia i upiększenia 
gminnych obiektów.

W mojej ocenie największą wartością rozkwitu 
gminnych NGOsów jest budowana sieć współpracy 
i zacieśniane więzi, zarówno między samymi organiz-
acjami, jak i między organizacjami a samorządem 
gminnym reprezentowanym przez wójta, radnych, 
urzędników, czy jednostki podległe. Wzajemne 
zaufanie, zrozumienie potrzeb, korzystanie z doświad-
czeń i posiadanych możliwości procentują właśnie we 
wspólnych projektach, w realizacji wspólnych inic-
jatyw i gminnych wydarzeń. To właśnie wtedy widać 
najlepiej, jak bardzo jesteśmy sobie wzajemnie 
potrzebni. To wówczas doświadczamy, że praca 
społeczna i działania dla dobra Mieszkańców, dla 
rozwoju naszych miejscowości i całej gminy są 
przestrzenią do wzajemnej motywacji. 

Wszystkim Społecznikom z grup nieformalnych, 
stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z terenu gminy 
Radzanowo gratuluję tak wielu wspaniałych pomy-
słów, dynamicznego rozwoju działalności i coraz 
większej swobody w pozyskiwaniu grantów i dotacji. 
Współpraca z Państwem to ogromna radość i satys-
fakcja. To dzięki Państwa zaangażowaniu współpraca 
Gminy Radzanowo z organizacjami pozarządowymi 
przynosi tak wiele wymiernych korzyści.   

Magdalena Kosielińska
Dyrektor CKiS w Radzanowie

Przedsiębiorczy i społecznie odpowiedzialni

Florian w powiecie płockim
4 września 2022 r. w Centrum Kultury i Sportu

w Radzanowie odbyło się widowisko plenerowe pt.: 
„FLORIAN W POWIECIE PŁOCKIM”. Spektakl na 100-
lecie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
przygotował Teatr Dramatyczny im. Jerzego 
Szaniawskiego w Płocku. 
W powiecie płockim jest 116 Ochotniczych Straży 

Pożarnych zrzeszonych w 16 jednostk ach 
organizacyjnych i tworzą największą organizację na 
Mazowszu. Sześć jednostek OSP działa prężnie na 
terenie naszej gminy. Ku zdumieniu publiczności 
scenariusz spektaklu skrzętnie wplatał fakty
i wydarzenia z działalności OSP w Woźnikach, OSP 
Szczytno, OSP w Radzanowie, OSP Rogozino, OSP 
Jur yszewo i  OSP Nowe Bor yszewo. Fabuła 
widowiska pokazywała codzienną służbę strażaków 

ochotników, ratujących życie, mienie i środowisko, 
ich  dbałość  o  roz wój  kultur y,  k r zewienie 
patriotyzmu i tradycji kościelnych. 
Spektakl był wystawiany w 15. gminach powiatu 

płockiego, w ramach projektu �nansowanego ze 
ś r o d k ó w  S a m o r z ą d u  W o j e w ó d z t w a 
Mazowieckiego. Patronat honorowy objął: Adam 
Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, 
Waldemar Pawlak Prezes Zarządu Głównego 
Związku OSP oraz Sylwester Ziemkiewicz Starosta 
Płocki. 

CKiS w Radzanowie
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W Szkole Podstawowej im. Mikołaj Kopernika
w Radzanowie po raz kolejny został zrealizowany 
projekt „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”, 
�nansowany przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji (FRSE) ze środków unijnych w ramach  
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
(PO WER 2014-2020). To kolejny sukces naszej szkoły, 
która bardzo zaangażowała się w pozyskiwanie 
grantów na projekty realizowane z partnerami 
zagranicznymi. 

Tym razem autorski projekt panów Dariusza 
Podgórnego i Łukasza Włodarskiego podejmował 
tematykę ekologiczną, związaną z szeroko pojętą 
ochroną środowiska. Autorzy projektu podeszli do 
tematu w z nieco innej perspektywy, zwracając 
uwagę uczniów na to, co oni jako jednostki mogą 
zrobić, aby minimalizować swój negatywny wpływ 
na środowisko, będący skutkiem zwykłego codzienn-
ego życia.  Projekt „Saving nature, Saving  future” 
(Ratując naturę, ratujesz przyszłość) pokazał, że nie 
wielkie światowe akcje bijących na alarm organizacji 
ekologicznych, ale zwykłe codzienne nawyki 
proekologiczne, jak segregacja odpadów, oszczędz-
anie wody itp. przynoszą rezultaty i chronią środowis-
ko. 

W przedsięwzięciu  wzięło udział 20 uczniów, którzy 
przeszli proces rekrutacji. Projekt podzielony był na 
dwa etapy, przygotowanie do mobilności oraz samą 
mobilność. Przygotowując się do wyjazdu uczniowie 
uczestniczyli w szeregu zajęć warsztatowych z 
zakresu przyrody, chemii, technologii informacyjnej, 
języka angielskiego w czasie których wypracowali 
niezbędne materiały, nabyli niezbędną wiedzę
i umiejętności do realizacji części zagranicznej 
projektu. Podczas  wyjazdu do portugalskiej 
miejscowości Povoa de Varzim, który był samą 
mobilnością założoną w projekcie, uczniowie wraz

z rówieśnikami z lokalnej szkoły podstawowej Escolas 
Dr. Flávio Gonçalves przez siedem dni zdobywali 
wiedzę i wymieniali doświadczenia i poglądy na 
temat zagrożeń środowiska na poziomie globalnym 
oraz starali się znaleźć wspólne strategie walki
z problemem zanieczyszczeń i ich wpływem  na 
naszą planetę na poziomie lokalnym oraz możliwoś-
c i ą  j e d n o s t k i  w  t y m  z a k r e s i e .  U d z i a ł
w projekcie pomógł uczniom nie tylko zwrócić 
uwagę na zagrożenia jakie płyną z konsumpcji życia 
codziennego człowieka,  ale również pozwolił 
uczestnikom na doskonalenie języka angielskiego 
oraz poznanie kultury oraz zwyczajów panujących
w innym kraju. 

Udział uczniów w projekcie był w całości darmowy – 
transport, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonk-
owe zostały s�nansowane w całości z dotacji w 
kwocie 118000,00 zł  jakie pozyskała szkoła

w ramach umowy z FRSE. Realizacja zadania byłaby 
niemożliwa, gdyby nie przychylność Wójta Pana 
Piotra Jakubowskiego oraz wsparcie Gminnego 
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół
w Radzanowie w zakresie �nansowo księgowym. 
Nad właściwą realizacją projektu czuwał dyrektor 
szkoły Bolesław Urbaniak. Dalsze pozyskiwanie 
grantów na realizację projektów �nansowanych ze 
środków   unijnych wpisało się na stałe  w plany pracy 
szkoły na kolejne lata. Biorąc pod uwagę dotychc-
zasowe  doświadczenie jesteśmy przekonani o 
o g r o m n y c h  w a l o r a c h  e d u k a c y j n y c h
i wychowawczych takich działań, dlatego będziemy 
systematyczne rozwijać współpracę ze szkołami
z innych krajów co  wzbogaci proces  edukacyjny 
uczniów i poszerzy ofertę  naszej szkoły.

SP Radzanowo

Ponadnarodowa mobilność uczniów - kolejny zrealizowany projekt

Pani Teodozja Sokołowska z Radzanowa świętowała 
swoje 100 urodziny. To przepiękny Jubileusz, nace-
chowany szczególną wartością, którą tworzyły lata 
doświadczeń naznaczone blaskami i cieniami 
codziennego życia. 

Z tej też okazji dostojną Jubilatkę odwiedzili przed-
stawiciele władz rządowych i samorządowych.   
Specjalne gratulacje i życzenia kolejnych długich lat 
życia Jubilatce w imieniu Premiera RP Mateusza 
Morawieckiego oraz Wojewody Mazowieckiego 
Konstantego Radziwiłła przekazała Pani Marlena 
Mazurska -  Kierownik Delegatur y w Płocku 
M a z o w i e c k i e g o  U r z ę d u  W o j e w ó d z k i e g o

w Warszawie.
Jubi latkę  odwiedzi l i  również  Wójt  Gminy 

Radzanowo Piotr Jakubowski oraz Kierownik USC 
Agnieszka Grabarczyk z życzeniami zdrowia, niega-
snącej pogody ducha oraz kolejnych wspaniałych 
rocznic. Do życzeń dołączyli się także przedstawiciele 
KRUS na czele z Zastępcą Kierownika Placówki 
Terenowej w Płocku Panią Marleną Kiełek oraz 
Kierownikiem Wydziału Świadczeń Panią Beatą 
Topolewską. 

Dopełnieniem tej niecodziennej uroczystości było 
wzniesienie toastu za zdrowie Jubilatki, podczas 
którego odśpiewano „200 lat”.

Niecodzienny Jubileusz 100 – lecia urodzin mieszkanki Radzanowa
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W sobotę 3 września, w ramach Święta Szkoły, 
odbyła się uroczystość ślubowania pierwszokla-
sistów. Uczniowie, przygotowani przez swoją 
wychowawczynię Krystynę Tron, złożyli na sztandar 
szkoły ślubowanie i otrzymali pasowanie na
pierwszoklasistę. Dokonał tego, trzymając magiczny 
ołówek, Robert Majewski, dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Rogozinie.

W uroczystości wzięli udział goście specjalni: 
Sylwester Ziemkiewicz – starosta powiatu płockiego, 
Piotr Jakubowski – wójt gminy Radzanowo, Jolanta 
S o c h a c k a  –  p r z e w o d n i c z ą c a  r a d y  g m i n y
w Radzanowie, ks. dr Janusz Wiśniewski – proboszcz 
para�i p.w. św. Faustyny w Rogozinie i Anita Gontarek 
– przewodnicząca Rady Rodziców. Goście złożyli 
życzenia pierwszakom i obdarowali ich różnymi 
prezentami.

ZSP Rogozino

Upamiętniliśmy patriotów ziemi rogozińskiej
Z okazji tegorocznego Święta Szkoły lokalna 

społeczność upamiętniła mieszkańców naszej 
gminy, którzy oddali życie w obronie ojczyzny. 
Bezpośrednim powodem była osiemdziesiąta trzecia 
rocznica wybuchu II wojny światowej.

Uroczystość rozpoczęła Msza Św., celebrowana 
przez naszego proboszcza,  ks.  dr.  Janusza 
Wiśniewskiego. W nabożeństwie wzięli udział: 
Sylwester Ziemkiewicz – starosta płocki, Piotr 
Jakubowski – wójt gminy Radzanowo, Jolanta 
Sochacka – przewodnicząca rady gminy Radzanowo i 
Robert Majewski – dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Rogozinie.

Społeczność szkolna modliła się w intencji 
obrońców ojczyzny i pierwszaków, które 1 września 
rozpoczęły swoją przygodę ze szkołą. Symbolicznym 
akcentem było poświęcenie tornistrów.

Oprawę mszy uświetnili: poczet sztandarowy Szkoły 
Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie, zuchy 

i harcerze. Dzieci i młodzież przygotowali: Justyna 
Drajkowska, Marlena Kącicka, Iwona Zalewska i Kamil 
Jakubowski. Za oprawę mszy odpowiadała szkolna 
katechetka, Agnieszka Tyńska. Po mszy zaproszeni 

goście złożyli kwiaty i zapalili ogień przed kamieniem 
upamiętniającym patriotów ziemi Rogozińskiej.

ZSP Rogozino

Ślubowanie pierwszoklasistów

„Senioritki z Radzanowa” to grupa seniorek, która 
na co dzień aktywnie działa w Kole Nr 10 ZERiI oraz 
G m i n n y m  K o l e  P ł o c k i e g o  P o w i a t o w e g o 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Radzanowie. 
Realizują one różne inicjatywy skierowane do 
mieszkańców gminy Radzanowo w wieku 55+, 
takich jak Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień 
Inwalidy, Wigil ia,  czy plenerowe spotkania 
integracyjne i potańcówki. Nie brakuje także 
inic jaty w sk ierowanych do najmłodsz ych: 
warsztatów i pokazów kulinarnych dla dzieci
i młodzieży. 
Tym razem nasze Senioritki przystępują do 

projektu pt.: „KULTOWE SMAKI PRL-U, czyli jak 
zatrzymać w czasie smaki mojego dzieciństwa”. 
Panie wdrążą jesienny cykl warsztatów z udziałem 
seniorów i urozmaicą w ten sposób ofertę 
przedsięwzięć dedykowanych mieszkańcom naszej 
gminy. Podczas zorganizowanych zajęć uczestnicy 
p r ze n i o s ą  s i ę  w  ś w i a t  d z i e c i ń s t w a ,  b ę d ą 
obserwować przygotowywanie dań pełnych 
smaków i zapachów kuchni lat 70 i 80 - tych, a 
niekiedy samodzielnie je przygotowywać. Każde 
spotkanie zakończy wspólna konsumpcja w scenerii 
PRLu, co będzie dodatkową atrakcją oraz sposobem 
na wyjątkową integrację. Podczas PRL-owskiego 
b i e s i a d o w a n i a  s e n i o r z y  w y m i e n i ą  s i ę 
ws p o m n i e n i a m i  ze  s wo j e g o  d z i e c i ń s t w a , 
opowiedzą uczestnikom o szarej rzeczywistości, 

która ich wówczas otaczała: o ograniczeniu wolności 
i swobody ludzi, o kartkach na żywność i inne 
produkty, o pustych półkach w sklepach, ale również 
o tym, jak spędzali czas na wspólnych zabawach,
o kreatywności "wyczarowania czegoś z niczego". 
Realizacja projektu oprócz walorów kulinarnych, 
zachęci do wyjścia z domu, pogłębi integrację
i aktywizację oraz pozwoli utrwalić bogate 
wspomnienia seniorów. Projekt ukaże także 
poz ytywną rolę starsz ych ludzi  w nasz ym 
społeczeństwie i przypomni, że są to osoby bardzo 
wartościowe, potrzebne i wzbogacające nasze życie.
Inicjatywa otrzymała �nansowanie ze środków

z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
projektu BON DLA SENIORÓW II Stowarzyszenia 

„Radomskiego Centrum Przedsiębiorczości”.
Aneta Rutkowska

CKiS w Radzanowie

Smaki PRL-u
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D z i ś  j a k o  o b e c n y  z a r z ą d  G L K S  P o l o n i a
w Radzanowie chcemy podziękować za sezon 
piłkarski 2021-2022. Sezon, który tak fantastycznie 
dla nas się zakończył. Po 10 latach klub ponownie gra 
w Lidze Okręgowej.

Wróćmy jednak do historii...
Nie byłoby dziś Polonii gdyby nie ludzie, prezesi, 

zarządy, zawodnicy, którzy ją dotąd tworzyli. Nie 
byłoby dziś boiska Polonii, gdyby nie starania 
poprzednich władz klubu, aby ten obiekt powstał. 
Nie byłoby Polonii, gdyby w 2016 r. Ariel Lipiński
i Kamil Zieliński nie reaktywowali klubu.

Nie będzie jednak przyszłości klubu, jeżeli zanied-
bamy teraźniejszość. Tu dziękujemy rodzicom, 
dzieciom, którzy zaufali nam i chcą, aby ich pociechy 
ćwiczyły grę w piłkę nożną właśnie w Polonii. To ich 
dziś podziwiamy na turniejach, rozgrywkach ligow-

ych i razem z nimi cieszymy się, a czasem smucimy.
Dziękujemy też zawodnikom seniorom, którzy co 

tydzień zostawiają zdrowie na boisku, narażają się na 
poważne urazy, jednak godnie reprezentują barwy 
klubu oraz Gminy Radzanowo. Dziękujemy trenerowi 
Cezariuszowi Raczkowskiemu, który podjął się 
wyzwania i w sierpniu ub. roku związał się z klubem. 
Z jakim efektem – widzimy to. 

Dziękujemy wszystkim sponsorom, daroczyńcom. 
Nie wszystkich zawsze wymieniamy, gdyż wielu
z nich chce pomagać anonimowo. 

Dziękujemy Panu Staroście Płockiemu a poprzednio 
Wójtowi tej pięknej gminy Panu Sylwestrowi 
Ziemkiewiczowi za wspieranie nas przez wszystkie 
lata. Dziękujemy obecnemu Wójtowi Gminy 
Radzanowo Piotrowi Jakubowskiemu, z którym 
wiążemy przyszłość klubu.

Dziękujemy Radnym Gminy Radzanowo za przy-
znawane roczne dotacje, które są głównym źródłem 
utrzymania naszego klubu. 

Dziękujemy Zakładowi Gospodarczemu przy 
Urzędzie Gminy Radzanowo  za wszelkie prace, 
niezbędne do utrzymania płyty boiska oraz zaplecza.

Obecnie jesteśmy w trakcie rozgrywek rundy 
jesiennej. Nasze drużyny biorą w nich udział
i odnoszą bardzo dobre wyniki. Zarząd z dumą 
celebruje jeszcze jeden bardzo ważny moment w 
historii klubu - po raz pierwszy związaliśmy się 
umową sponsorską z �rmą Poland Green Energy. 
Wierzymy, że zapewni nam to bardzo duże wsparcie 
�nansowe z myślą o mieszkańcach naszej gminy. 
Zachęcamy do korzystania z usług, oferty Poland 
Green Energy przy montażu paneli fotowoltaicznych, 
czy instalacji pomp ciepła w swoich domach. 
Powołując się na nasz klub,  uzyskujecie Państwo 
dodatkowe rabaty.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy 
na rozgrywki, w jakich uczestniczą nasze drużyny. 
Liczymy na Wasze wsparcie i będziemy dalej głosić 
hasło: #wspierajswójlokalnyklub

GLKS Polonia Radzanowo

Nie byłoby teraźniejszości bez przeszłości, nie będzie przyszłości bez teraźniejszości

Wisła Płock odwiedziła naszą szkołę
19 września maskotka Wisły Płock – „Nafciarz” – 

odwiedziła przedszkole i szkołę w Rogozinie.
Z „Nafciarzem” do Rogozina przyjechał też Łukasz 
Sekulski, piłkarz, napastnik drużyny Wisły Płock, który 
odpowiadał na liczne pytania uczniów.  
Uśmiechnięty i sympatyczny „Nafciarz” zachęcał do 

kibicowania Wiśle Płock. Podczas spotkania nie 
zabrakło okazji do wspólnych zdjęć. Każdy uczeń 
otrzymał od gościa plan lekcji. Na pewno znajdzie się 
w nim miejsce także na zajęcia sportowe, które 
zaowocują w przyszłości zawodniczą karierą. 
Kibicujmy naszej lokalnej drużynie i wspierajmy na 
nowo budowanym stadionie.
Koordynatorem akcj i  w naszej  szkole  byl i 

nauczyciele: Kamil Jakubowski, Iwona Zalewska, 
Norbert Pałysa.

ZSP Rogozino

Szkoła w Rogozinie walczy
ze smogiem

Szkoła w Rogozinie znalazła się wśród 1200 
placówek, które otrzymały  bezpłatny czujnik smogu 
i dołączyły do projektu ESA – Edukacyjna Sieć 
Antysmogowa! Jest to program informacyjny na 
rzecz czystego powietrza realizowany przez 
Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy 
z Polskim Alarmem Smogowym.
W sierpniu został zamontowany na budynku szkoły 

czujnik smogu oraz tablica LED do wyświetlania 
wyników pomiarów.
Pr zez  rok  szkolny 2022/2023 naucz ycie le 

koordynatorz y (Małgorzata Racka i  Jolanta 
Sochacka) będą  prowadzić zajęcia dydaktyczne 
dotyczące smogu oraz zajęcia dotyczące edukacji 
ekologicznej i zdrowego trybu życia. Szkoła będzie 
również uczestniczyć w organizowanych przez NASK 
konkursach tematycznych.

ZSP Rogozino
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WYDAWCA
Gmina Radzanowo
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, 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

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
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

WYSZEPTAJ MI

Wyszeptaj mi, że mogę przyjść,
że koniec już czekania,

że serce znowu może bić,
niż cierpieć na wygnaniu.

Wyszeptaj mi, że mogę przyjść,
czuć ciepło Twojej dłoni,

gdy włosy będziesz zgarniać mi
z tętniącej wreszcie skroni.

Wyszeptaj mi, że mogę przyjść
i znowu być Ci bliska,

by całą radość z ust Twych pić,
a w oczach widzieć wszystko.

Niech wreszcie już nastanie dzień
na koniec końca świata,

by znów się spełniał piękny sen
pachnący wonią kwiatów...

JESIENNA

Jesień wpadła do ogrodu,
zbiera już kasztany.

Zdobi złotem zieleń liści
szelestem utkany.

Deszczem zmywa znaki lata,
chłodzi wczesne ranki.

Świtem budzi senne słońce
śpiące za �ranką.

Mgłą okrywa zbladłą trawę,
rdzawi wokół lasy.

Z mchu układa miękki dywan
pod swoim obcasem.

W pelerynie szytej czasem,
schowana w czerwieni,

swoim pięknem dech zapiera,
aż się świat rumieni.

Martyna Murawska - od urodzenia mieszkanka Rogozina,  wychowanka
tamtejszej szkoły podstawowej. Jej wielkie pasje to śpiewanie i pisanie tekstów.

Od wielu lat bierze udział w lokalnych wydarzeniach, jako wokalistka. Od dawna śpiewa
w zespole ADHD. Członkini KGW Młode Rogozino. Swoje wiersze publikuje

również za pomocą mediów społecznościowych oraz ma za sobą debiutanckie
próby wydawnicze. Absolwentka pedagogiki i pracy socjalnej, wolontariuszka.

UCIEKAM

Tęsknię tak, aż mnie rozrywa od środka...
Płaczę, jakby mnie deszcz całego świata spotkał.

Skarżę się, a głuche echo słucha tego żalu
i tylko noc rozumie mój ból doskonale.

Uciekam w nią, by zakryć się przed całym światem,
Dotykam gwiazd, by się zasłonić ich brokatem.

I błyszczeć tak, gdy słońce zbudzi mnie o świcie,
bym poszła w coś, potocznie nazywane życiem.

http://ugradzanowo@plock.home.pl

