
W dniu 22 września 2011 roku od-
był się XII Jesienny  Bieg Przełajo-
wy organizowany przez Uczniow-
ski Klub Sportowy „Atleta” działa-
jący przy Szkole Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Zespole 
Szkół w Radzanowie.  

Głównym organizatorem zawo-
dów był prezes UKS „Atleta” Irene-
usz Gontarek, współorganizatorami- 
Monika Wolińska i Elżbieta Podwiąz-
ka. Zawody zostały sfinansowane 
przez Gminną Komisję Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Ra-
dzanowie, Gminę Radzanowo oraz 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego. Honorowy Patronat 
nad zawodami objął Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego - Adam 
Struzik. 

W tegorocznej edycji aktywnie w 
biegu uczestniczyło 588 zawodników 
z 10 szkół podstawowych, 5 gimna-
zjów i przedszkola w Radzanowie. 
Również udział w zawodach brali  
nauczyciele opiekujący się dziećmi i 
młodzieżą oraz ich koledzy i kole-
żanki nie startujący ze względów 
zdrowotnych. Spotkanie trwało 4 
godziny – rozpoczęło się o 9.00, 
podsumowanie odbyło się o 13.00.  

Zawody odbyły się na boisku 
szkolnym za przedszkolem i pobli-
skich ulicach. Prawo startu w zawo-
dach mieli uczniowie i uczennice 
szkół podstawowych, gimnazjów i 
przedszkoli (klas „zero”) z gminy Ra-
dzanowo i spoza terenu gminy oraz 
inne chętne osoby. W 20 katego-
riach biegowych uczestniczyli 
uczniowie ze Szkół Podstawowych z 
Radzanowa, Rogozina, Staroźreb, 
Smardzewa, Bulkowa, Blichowa, 

Ciółkówka, SP13 z Płocka, Nowego 
Miszewa i Ciachcina; gimnazjów z: 
Radzanowa, Blichowa, Bulkowa, 
Bielska i Ciachcina oraz przedszkola 
z Radzanowa. Dwie ostatnie katego-
rie to „Bieg Trzeźwości” kobiet i męż-
czyzn.  

Każdy zawodnik na mecie otrzy-
mywał okazjonalny button. Dla zwy-
cięzców indywidualnych były meda-
le, dyplomy i koszulki sportowe z 
logo biegu oraz statuetka dla zdo-
bywcy I miejsca. W „Biegu Trzeźwo-
ści” medaliści otrzymali nagrody rze-
czowe. W klasyfikacji drużynowej 
chłopców i dziewcząt szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych nagrodzeni 
otrzymali puchary. 

 
Monika Wolińska 

XI I  Jesienny  Bieg Prze ła jow y  

Ważne tematy 

Zmiany w Przedszkolu  

Hala sportowa w Radzanowie 

Bezpieczeństwo na drodze do szkoły  

w Rogozinie 

Rozmowa z Przewodniczącym  

Rady Gminy 

II Mazowiecki Festiwal Kultur 

F
O

T
. 

M
A

R
T

Y
N

A
 P

E
Ł

K
A

 

4 września 2011 roku odbyły się Dożynki 

Płockie, na których nie zabrakło przedstawi-

cieli Gminy Radzanowo. W płockich uroczysto-

ściach wzięli udział między innymi: Ochotnicza 

Straż Pożarna w Radzanowie, Koło Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów nr 10 w Radzanowie oraz 

mieszkańcy Wólki i Nowego Boryszewa z wień-

cami dożynkowymi. 

(M.P.) 

Dożynki  P łockie  

Nr 1/ PAŹDZIERNIK 2011 Egzemplarz bezpłatny 

www.radzanowo.pl 



Dotarł właśnie do Państwa pierwszy 
numer informatora gminnego 
„NASZA GMINA Radzanowo”. 

Uwagi i wnioski mieszkańców, 
jakie docierały do mnie, wskazywały, 
że znaczna część mieszkańców nie 
wie co się dzieje w „gminie” lub wie-
dza ich opierała się o plotki. Stąd też 
decyzja o wydawaniu informatora.   
Pismo to będzie informować o dzia-
łaniach inwestycyjnych, gospodar-
czych i kulturalnych Naszej Gminy. 
Na łamach znajdą się informacje 
dotyczące tego, co ciekawego dzieje 
się w miejscowościach, sołectwach, 
w oświacie, OSP i innych stowarzy-

szeniach.  
Będziemy pisać o sukcesach, ale i 

o porażkach. Przybliżymy Państwu 
pracę samorządowców i urzędników, 
by dać Państwu możliwość identyfi-
kacji i integracji wokół spraw naszej 
małej ojczyzny.  Ze swojej strony 
oczekuję od Państwa uwag o jakości 
doboru tematów. 

 
Mam nadzieję, że będziecie Pań-

stwo chętnie sięgali do lektury na-
szego biuletynu.  

Szanowni  Mieszkańcy!  
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Z wyrazami szacunku 

Tadeusz Pokorski 

wójt gminy Radzanowo 
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Urząd Gminy w Radzanowie  
ul. Płocka 32 
09-451 Radzanowo 
Nr telefonu: 
(24) 261 34 10 
(24) 261 34 97 
(24) 261 34 80 
(24) 265 41 40 

 
Numery wewnętrzne: 
20 – PODATKI 
21 – KSIĘGOWOŚĆ 
22 – SKARBNIK 
23 – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ŚRODKI 
UNIJNE 
24 -  ZAGOSPODAROWANIE PRZE-
STRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA 
25 – INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 
26 – SPRAWY ORGANIZACYJNE I OBY-
WATELSKIE 
27 – URZĄD STANU CYWILNEGO 
28 – OŚWIATA 
29 – SEKRETARIAT 
30 – FAX 

Godziny urzędowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy  
w Radzanowie ul. Rolna 4 
Tel.: (24) 261 34 21 
Tel./Fax: (24)  261 34 36 
e-mail: zgradzanowo@vp.pl 
 
POGOTOWIE WODOCIĄGOWO KANALI-
ZACYJNE zgłoszenie awarii w godz.  
18:00 – 6:00: 
tel. (24) 263 77 10 
Zenon Grabarczyk: 501 017 684 
Waldemar Gronczewski: 505 931 515 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Radzanowie ul. Płocka 32  
opsradzanowo@plock.home.pl 
Dział Pomocy Środowiskowej:  
tel./fax: (24) 261 34 24 
Dział Świadczeń Rodzinnych:  
tel./fax: (24) 261 34 87 
 
Gminne Centrum Informacji w Radzanowie 
ul. Szkolna 3 
Tel./fax: (24) 265 44 19 
e-mail: gci@radzanowo.pl 
 
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie  
ul. Szkolna 3 
Tel.: (24) 261 34 84 
e-mail: cks@radzanowo.pl 
 
Zespół Szkół w Radzanowie  
ul. Szkolna 16 
Tel.: (24) 265 46 52 
www.gimnazjumradzanowo.pl 
 
Samorządowe Przedszkole w Radzanowie  
ul. Marii konopnickiej 3 
te.: (24) 265 43 44 
przedszkoleradzanowo@op.pl 
 
Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca  
w Rogozinie ul. Mazowiecka 25,  
09-442 Rogozino 
Tel.: (24) 263 77 77 
e-mail: sp.rogozino@o2.pl 
www.sp-rogozino.pl 
 
Szkoła Podstawowa w Ciółkówku 
Ciółkówko 30B  
Tel.: (24) 261 37 78 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie  
ul. Szkolna 3 
Tel.: (24) 261 34 42 
e-mail: gbpradzanowo1@wp.pl 
 
Filia w Rogozinie: 
Tel.: (24) 263 77 26 

In formator  

poniedziałek 7:30 - 15:30 

wtorek 7:30 - 15:30 

środa 7:30 - 15:30 

czwartek 7:30 - 15:30 

piątek 8:00 - 16:00 

Na terenie Gminy Radzanowo w okresie od 15 stycznia 2011 roku do 14 stycznia 2012 roku obowiązują niżej wymie-
nione stawki za dostawę wody i odprowadzone ścieki: 

Cena za 1 m
3
 dostarczanej wody dla ludności i celów socjalnych w wysokości 2,10 zł/m

3
 netto + VAT 8% 

(2,27 zł/m
3
 brutto) 

Cena za 1 m
3
 dostarczanej wody dla zakładów i instytucji w wysokości 2,20 zł/m

3
 netto + VAT 8%  

(2,38 zł/m
3
 brutto) 

Cena za 1 m
3
 odprowadzanych ścieków dla wszystkich dostawców w wysokości 4,10 zł/m

3
 netto + VAT 8% 

(4,43 zł/m
3
 brutto) 

miesięczna opłata stała na jednego odbiorcę w wysokości 3,00 zł/miesiąc netto + VAT 8% 

(3,24 zł/miesiąc brutto) 

- Pracownik socjalny - Iwona Rut-
kowska – realizacja zadań z zakre-
su pomocy społecznej w ramach 
realizowanego projektu systemo-
wego współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 
- Kierowca - Stanisław Natkowski. 
 
Kryterium dochodowe dla osób 
ubiegających się o pomoc, zgodnie 
z art. 8 ustawy o pomocy społecz-
nej wynosi: 
- dla osoby w rodzinie, której do-
chód nie przekracza kwoty 351 zł, 
zwanej dalej „kryterium dochodo-
wym na osobę w rodzinie” 
- dla osoby samotnie gospodarują-
cej, której dochód nie przekracza 
kwoty 477 zł, zwanej dalej 
„kryterium dochodowym osoby sa-
motnie gospodarującej”. 
Podstawą wszczęcia sprawy o 
udzielenie pomocy jest złożenie 
podania. 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Radzanowie od 2008 roku 
realizuje projekt systemowy pn: 
„Integracja zawodowa osób długo-
trwale bezrobotnych z terenu Gmi-
ny Radzanowo” w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
Priorytet VII Promocja integracji 
społecznej Działanie 7.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integra-
cji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej. 
 
Wszelkich informacji dotyczących 
działalności Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Radzanowie można uzy-
skać w siedzibie Ośrodka osobiście 
lub telefonicznie: 
Dział Pomocy Środowiskowej    
tel/fax: 24 261 34 24 
Dział Świadczeń Rodzinnych     
tel: 24 261 34 87 
 
 

Pracownicy GOPS 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie 

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Radzanowie (GOPS) 
jest jednostką organizacyjną 
Gminy Radzanowo, funkcjonują-
cą od 1990 roku. 
Przedmiotem działalności Ośrodka, 
zgodnie z art. 2 ustawy o pomocy 
społecznej, jest realizacja polityki 
społecznej państwa, mająca na 
celu umożliwienie osobom i rodzi-
nom przezwyciężanie trudnych sy-
tuacji życiowych, których nie są one 
w stanie pokonać wykorzystując 
własne środki, możliwości i upraw-
nienia.  
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Radzanowie mieści się na 
parterze (Pomoc Środowiskowa) 
oraz zajmuje pokój nr 17 na I pię-
trze (Świadczenia rodzinne i Fun-
dusz alimentacyjny) budynku Urzę-
du Gminy w Radzanowie.  
 
Pracownicy Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Radzanowie: 
Kierownik Ośrodka - Jadwiga Do-
browolska 
Główna księgowa - Urszula Bujal-
ska 
W Dziale Świadczeń Rodzinnych 
i Funduszu Alimentacyjnego pra-
cują; 
- pracownik socjalny ds. świadczeń 
rodzinnych - Jacek Piotrowski, 
- inspektor ds. funduszu alimenta-
cyjnego i świadczeń rodzinnych - 
Maria Bartosiak; 
 
W Dziale Świadczeń Rodzinnych i 
Funduszu Alimentacyjnego składa 
się wnioski o ustalenie prawa do 
zasiłku rodzinnego wraz z dodatka-
mi, zasiłku pielęgnacyjnego, świad-
czenia pielęgnacyjnego, jednorazo-
wej zapomogi z tytułu urodzenia się 
dziecka, świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego. 
 
Nowy okres zasiłkowy, do ustalenie 
prawa do zasiłku rodzinnego, roz-
poczyna się od 01.11.2011r. i trwa 
do 31.10.2012r. 
Kryterium dochodowe do uzyskania 
zasiłku rodzinnego wynosi 504 zł; w 
sytuacji gdy w rodzinie znajduje się 
dziecko, które posiada orzeczenie 

o niepełnosprawności, kryterium wy-
nosi 583 zł. 
Zgodnie art. 5 ustawy o świadcze-
niach rodzinnych, w przypadku gdy 
dochód rodziny w przeliczeniu na oso-
bę w rodzinie lub dochód osoby uczą-
cej się przekracza kwotę uprawniają-
cą daną rodzinę lub osobę uczącą się 
do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą 
lub równą kwocie odpowiadającej naj-
niższemu zasiłkowi rodzinnemu przy-
sługującemu w okresie, na który jest 
ustalany, zasiłek rodzinny przysługu-
je, jeżeli przysługiwał w poprzednim 
okresie zasiłkowym. W przypadku 
przekroczenia dochodu w kolejnym 
roku kalendarzowym zasiłek rodzinny 
nie przysługuje. 
Okres zasiłkowy, ustalenie prawa do 
świadczeń z Funduszu Alimentacyjne-
go, rozpoczyna się od 01.10.2011r. i 
trwa do 30.09.2012r. Kryterium do-
chodowe wynosi 725 zł. 
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa 
GUS, które ukazało się 23 września 
2011r., w sprawie wysokości przecięt-
nego dochodu z pracy w indywidual-
nych gospodarstwach rolnych z 1 ha 
przeliczeniowego w 2010r. zgodnie z 
treścią ww obwieszczenia dochód ten 
w 2010 roku wyniósł 2278 zł, tj.      
189,83 zł miesięcznie.  
 
W Dziale Pomocy Środowiskowej 
pracuje trzech pracowników tereno-
wych świadczących pracę socjalną w 
rejonach opiekuńczych: 
- Specjalista pracy socjalnej - Barbara 
Żaglewska – Radzanowo- Dębniki, 
Radzanowo- Lasocin, Kosino, Woźni-
ki, Woźniki- Paklewy, Śniegocin , 
Ślepkowo Szlacheckie, Ślepkowo 
Królewskie, Wodzymin, Juryszewo, 
Trębin, Czerniewo;  
- Specjalista pracy socjalnej - Marze-
na Gałecka - Brochocin, Brochocinek, 
Białkowo, Chomętowo, Dźwierzno, 
Kostrogaj, Nowe Boryszewo, Rogozi-
no, Stare Boryszewo, Stróżewko 
- Specjalista pracy socjalnej - Katarzy-
na Borucka - Radzanowo, Wólka, Ło-
niewo,   Szczytno, Chełstowo, Ciół-
kówko, Ciółkowo, Męczenino, dodat-
kowo realizuje zadania jako członek 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych.  
oraz  

mailto:zgradzanowo@vp.pl
mailto:opsradzanowo@plock.home.pl
mailto:gci@radzanowo.pl
mailto:cks@radzanowo.pl
http://www.gimnazjumradzanowo.pl/
mailto:przedszkoleradzanowo@op.pl
mailto:sp.rogozino@o2.pl
http://www.sp-rogozino.pl/
mailto:gbpradzanowo1@wp.pl


opłata za wyżywienie pozostaje na 
poziomie obowiązującym w ubie-
głym roku? 

Opłata za całodzienne wyżywie-
nie pozostała bez zmian i wynosi 5 
zł., z tego koszt śniadania to 1zł. 50 
gr., obiadu 2 zł. 50 gr., a  podwie-
czorku 1 zł. 00 gr.  Ze śniadań korzy-
sta łącznie 147 dzieci, z obiadów 
101,  a z podwieczorków 45 dzieci. 
Zmiany dotyczą zarówno opłat jak 
i tego, że  od 1 września rodzice 
mieli obowiązek posłać swoje pię-

Od wakacji ubiegłego roku na te-
renie Gminy Radzanowo funkcjo-
nuje kompleks sportowy Orlik 
2012.  

Boiska znajdują się w miejscowo-
ści Rogozino przy ulicy Mazowiec-
kiej, naprzeciwko szkoły podstawo-
wej. Korzystanie z nich jest bezpłat-
ne i ogólnie dostępne dla wszystkich 
chętnych.  

 
Kompleks jest prawdziwą wizy-

tówką Rogozina i całej Gminy Ra-
dzanowo. W porównaniu z innymi 

cioletnie dzieci do „zerówki”. Ile 
pięcioletnich dzieci uczęszcza w 
tym roku do przedszkola? 

Od 1 września 2011r. w naszym 
przedszkolu obowiązek rocznego 
przygotowania przedszkolnego reali-
zuje 53 dzieci, z tego  35 5-letnich 
dzieci w oddziałach przedszkolnych 
w Radzanowie i  18 dzieci  5-letnich 
w oddziałach w Rogozinie.  

 
Dziękuję za rozmowę. 

Martyna Pełka 

tego rodzaju boiskami wyróżnia go 
to, iż ma większą powierzchnie 
umożliwiającą grę nie tylko w piłkę 
nożną, koszykówkę i siatkówkę, ale 
również w tenisa i piłkę ręczną.  

Obiekt jest otwarty w godzi-
nach: od poniedziałku do piątku  
16- 21; sobota  12-20; niedziela 13-
20. 
Animatorami Orlika od początku jego 
funkcjonowania są Sławomir Piecho-
ciński oraz Norbert Pałysa.  
Rezerwacji korzystania z boisk moż-
na dokonywać bezpośrednio u ani-

Zmiany w  Samorządow ym Przedszkolu w  Radzanow ie  

Boisko ORLIK w  Rogozin ie  
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Wywiad z Panią Danutą Brzozowską  
- Dyrektorką Samorządowego Przedszkola  

W dniu 10 września 2011 roku 
odbyły się Powiatowe zawody 
Sportowo Pożarnicze w miej-
scowości Wykowo Gmina 
Słupno.  
 
Zawody zostały zdominowane 
przez drużyny pożarnicze  z 
Naszej Gminy.  Najlepsza oka-
zała się Ochotnicza Straż Po-
żarna Juryszewo, która to 
obroniła tytuł mistrzowski.  
Kolejne miejsca zajęły drużyny: 
-OSP Dłużniewo 
-OSP Bądkowo Kościelne  
-OSP Rogozino 
-OSP Miszewko Strzałkowskie  
 
Wśród drużyn kobiecych wy-
grała Ochotnicza Straż Pożar-
na z Radzanowa.  
Wszystkim druhnom i druhom 
gratulujemy wyników i życzymy 
kolejnych sukcesów.  

(S.Z.) 

VI I  Pow iatow e Zawody Sportowo -  Pożarnicze  

Stowarzyszenie LGD  "Razem dla 
Rozwoju", realizując projekt pn. "Nabycie 
nowych i podniesienie kwalifikacji - szan-
są na rozwój zawodowy pracowników", 
zaprasza na bezpłatne szkolenie doro-
słych mieszkańców gmin: Bodzanów, 
Bulkowo, Radzanowo, Małą Wieś, Czer-
wińsk nad Wisłą, Młodzieszyn, Wyszo-
gród, Zakroczym, Staroźreby, Bielsk za-
trudnionych na terenie województwa ma-
zowieckiego. Szkolenia przeznaczone są 
wyłącznie dla osób powyżej 45 roku ży-
cia. W ramach szkoleń można zdobyć lub 
podnieść kwalifikacje w następujących 
zakresach: 

Kurs spawacza metodą MAG 

Kurs operatora wózków widłowych z 
elementami magazynowania 

Kurs podstawowy i zaawansowany 
przewóz towarów niebezpiecznych 
ADR 

Prawo Jazdy kat. C 

Telefon kontaktowy – 
(24) 265 44 19  
lub 500 025 243 
Gminne Centrum Informacji  
w Radzanowie 
ul. Szkolna 3 
e-mail – gci@radzanowo.pl 

(M.P.) 

Rada Gminy 7 lipca 2011 podjęła 
uchwałę o nowych stawkach obo-
wiązujących w Samorządowym 
Przedszkolu. Już w sierpniu rodzi-
ce przedszkolaków musieli podpi-
sać umowy, w których deklarowali 
czas obecności dzieci podczas 
zajęć dydaktycznych.  
 
Jak w praktyce rozliczacie się 
Państwo z rodzicami? 

Zgodnie z uchwałą nr IX/54/2011 
Rady Gminy za pobyt dziecka w go-
dzinach dodatkowych rodzic 
(uchwała uwzględnia zniżki dla ro-
dziców samotnie wychowujących 
dzieci i rodzin wielodzietnych) zobo-
wiązany jest wnosić  do 7 dnia każ-
dego miesiąca opłatę za ilość godz. 
zdeklarowanych w umowie oraz za 
posiłki oferowane przez przedszkole 
w czasie realizacji tych godzin.  W 
przypadku nieobecności dziecka w 
danym miesiącu wprowadzana jest 
korekta wpłat za posiłki podczas do-

konywania opłat w następnym mie-
siącu.  

 
Ile w bieżącym roku szkolnym 
uczęszcza dzieci do przedszkola i 
jak liczna jest grupa dzieci, które 
korzystają jedynie z bezpłatnych 
pięciu godzin, w czasie których 
realizowana jest podstawa progra-
mowa? 
 

Do przedszkola uczęszcza łącz-
nie 151 dzieci, przy czym  105 dzieci 
do oddziałów z siedzibą w Radzano-
wie  i 46 dzieci do oddziałów z sie-
dzibą w Rogozinie.  
Podstawa programowa realizowana 
jest w naszej placówce w godzinach 
7.30 -12.30,   a liczba dzieci korzy-
stających  tylko z podstawy  wynosi 
51,  z tego   29 dzieci w oddziałach 
w Radzanowie i  22 dzieci w oddzia-
łach w Rogozinie . 
 
Ile dzieci korzysta z posiłków i czy 

Bezpłatne 

kursy d la  

osób powyżej  

45  roku życia  
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Godziny otwarcia: 

 
od poniedziałku do piątku 

godz. 16 - 21 

 

sobota godz. 12 - 20 

 

niedziela godz. 13 - 21 

Zawody zostały 

zdominowane 

przez drużyny 

pożarnicze z 

Naszej Gminy 
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Szanowni Państwo, pracuję w 
Urzędzie Gminy w Radzanowie w ze-
spole zajmującym się inwestycjami oraz 
pozyskiwaniem funduszy europejskich. 
W tej rubryce postaram się jak najrzetel-
niej opisywać  projekty inwestycyjne, 
które Gmina w ostatnim czasie zrealizo-

wała, przedsięwzięcia, nad którymi 
obecnie pracujemy oraz zadania prze-
widziane do wykonania w najbliższym 
czasie.  

Mam nadzieję, że przedstawione 
tematy Państwa zainteresują i wyjaśnią 
wiele wątpliwości związanych z popra-
wą gminnej infrastruktury.   

W ostatnim tygodniu lipca doszło  do 
wyczekiwanego przez wszystkich re-
montu  ulicy Słonecznej w Radzano-
wie.  
Na istniejącą, mocno już zużytą na-
wierzchnie położony został nowy asfalt. 
Koszt remontu wyniósł około 60 000 zł.   
Zadanie zostało wykonane przez Mazo-
wieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych Drogbud. Podczas prac ulica zosta-
ła wyłączona z ruchu. Nadzór nad inwe-
stycją sprawował Zakład Gospodarczy 
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie.  

(S.Z.) 

Inwestycje  w Gminie  Radzanowo  

Koniec z  dz iurami  na u l .  S łonecznej  w  Radzanowie  

gmin składa wniosek o dofinansowanie 
zadania. I zaczynają się „schody”. Poja-
wiają się głosy przeciwników projektu o 
chęci stworzenia „super powiatu”. Zaczy-
nają się kontrole projektu, a to nie 
„pasują” szerokości dróg, innym razem 
postępowania przetargowe.  

Kończy się wieloetapowa kontrola i 
upragniona informacja dociera do gmin – 
jest II połowa 2010 roku – przyznano 
dotację. Jest tylko jedno małe „ale” – 
dokumenty niezbędne do podpisania 
umowy weryfikowane są aż do pierwsze-
go kwartału bieżącego roku. Pojawia się 
iskierka nadziei –lada chwila podpisanie 
umowy. I kolejna kontrola, tym razem w 
maju 2011 roku – kontrola z Mazowiec-
kiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych.  

W wakacje Związek Gmin Regionu 
Płockiego otrzymał zalecenia pokon-
trolną. Następnie Gminy ustosunko-
wały się do nich, a obecnie czekają 
na odpowiedź  Mazowieckiej Jed-
nostki Wdrażania Programów Unij-
nych w Warszawie oraz decyzję w 
sprawie podpisania umowy.   

Tylko kiedy to nastąpi? Minął se-
zon urlopowy, teraz wybory do parla-
mentu. Czy politycy z Warszawy 
znajdą czas? A może nie ma już pie-
niędzy na projekt i tylko nas zwodzą. 
W każdym razie my jesteśmy przy-
gotowani do puszczenia przetargu 
mamy dokumentację projektową, 
opracowane kosztorysy. Czekamy 
tylko na kilka podpisów pod umową i 
chyba na dobrą wolę polityków.  

(M.K.) 

Dlaczego tak  d ługo?  

Co dale j  z  przebudową drogi  Wodzymin -  Chomętow o -  Białkow o  
Wielu z Państwa zastanawia się co 
się dzieje z zapowiadaną przebu-
dową drogi Wodzymin – Chomęto-
wo - Białkowo i dlaczego jeszcze 
nie widać sprzętu na budowie. W 
skrócie sytuacja wygląda następują-
co: Urząd Marszałkowski przyznał 
dotację  na to zadanie, lecz do dnia 
dzisiejszego nie podpisał umowy. 

Jest rok 2008 władze Gminy Ra-
dzanowo wraz z dziewięcioma innymi 
gminami Powiatu Płockiego zrzeszo-
nymi w Związku Gmin  Regionu Płoc-
kiego opracowują projekt na przebu-
dowę dróg. Przedsięwzięcie koordy-
nuje  Związek Gmin Regionu Płockie-
go. Projekt obejmuje 20 dróg o długo-
ści prawie 60 km. w tym drogę Wo-
dzymin - Chomętowo - Białkowo.  

W październiku 2008 roku grupa 

„Urząd Marszałkowski 

przyznał dotację na to 

zadanie, lecz do dnia 

dzisiejszego nie podpisał 

umowy…” 

Str. 4 

Sylwester Ziemkiewicz 

Zastępca Kierownika Referatu  

Rolnictwa i Budownictwa 

FOT. SYLEWSTER ZIEMKIEWICZ 
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Ulica Słoneczna przed i po remoncie 

ca robót jest firma z Białegostoku. 
Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowa-
nie z budżetu Województwa Mazowiec-
kiego w kwocie 58 000 zł. Pozostała 
część środków pochodzi z budżetu 
Gminy Radzanowo. 

  
W latach poprzednich poszerzono geo-
dezyjnie drogę, obkopano ją rowami 
oraz wyżwirowano. 

(S.Z.) 

Ruszyła  budowa drogi  w  Kosinie  
Urząd Gminy w Radzanowie właśnie 
przeprowadził modernizację drogi 
gminnej w Kosinie. 
  
Inwestycja obejmowała wykonanie po-
wierzchniowego utrwalenia emulsją as-
faltową tzw. „tani asfalt” na odcinku dłu-
gości 800 metrów od drogi powiatowej 
w kierunku miejscowości Ramutówek.  

Wartość zadania określona w prze-
targu  jest na ok. 116 000 zł. Wykonaw-
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Kategor ie  dróg publ icznych w  Gminie  Radzanow o  
W związku z licznymi zapytaniami 
mieszkańców Wójt Gminy Radza-
nowo informuje, że na terenie Gmi-
ny występują 4 kategorie dróg pu-
blicznych.  
Za ich utrzymanie odpowiada za-
rządca:   
Drogi wojewódzkie o łącznej dłu-
gości 17 km 
droga Góra- Staroźreby – Rogozino- 
Płock (nr 567) 
droga Ciółkówko- Męczenino – Gośli-
ce (nr 568) 
Zarządca drogi: Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie 
Rejon Drogowy Gostynin-Płock w Gosty-
ninie 

ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostyniń  
Tel.: 24 235 25 43 

 
Drogi powiatowe o łącznej długości 
53 km 
Rogozino- Radzanowo-Blichowo-
Bulkowo (nr 2935W) 
Radzanowo – Chełstowo – Święcie-
niec (nr 2943 W) 
Rogozino – Białkowo – Szczytno (nr 
2939 W) 
Radzanowo – Woźniki – Woźniki Pa-
klewy (nr 2929W) 
Męczenino – Ślepkowo Szlacheckie- 
Woźniki- Czerniewo (nr 2928W) 
Radzanowo – Kosino- Bodzanów (nr 

2944W) 
Radzanowo – Szczytno- Mijakowo (nr 
2942W) 
Dźwierzno- Brochocinek-Rogozino (nr 
2936W) 
Białkowo- Miszewko (nr 2940W) 
Stróżewko – Rogozino ul. Mazowiecka 
(nr 2937W) 
Boryszewo- Stróżewko (nr 2938W) 
Boryszewo –Kostrogaj – Trzepowo 
Brochocin -Goślice  
Zarządca drogi: Zarząd Dróg Powiatowych 
w Płocku 
ul. Bielska 59; 09-400 Płock 
Tel.: 24 267 68 38 

Drogi krajowe o długości 1 km 
droga krajowa Płock- Goślice-

Ciechanów (nr 60) 
Zarządca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad 
Rejon Dróg Krajowych - Ślepkowo Szla-
checkie 
tel. 24 262-86-64 

 
Drogi gminne i drogi wewnętrzne o 
łącznej długości 184 km 
pozostałe drogi o nawierzchni twardej 
bitumicznej lub z prefabrykatów beto-
nowych 
pozostałe drogi o nawierzchni grunto-
wej ulepszonej żwirem lub tłuczniem 
Zarządca: Wójt Gminy Radzanowo 
ul. Płocka 32; 09-451 Radzanowo 
Tel.: 24 261 34 10  

(S.Z.) 



Urząd Gminy Radzanowo  w 2010 
roku podpisał umowę na dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej roz-
budowy Zespołu Szkół w Radza-
nowie wraz z budową Hali Sporto-
wej. Jest to duży sukces, gdyż w 
Powiecie Płockim tylko dwóm gmi-
nom udało się zdobyć dotację na 
takie inwestycje.  

W miesiącu wrześniu br. rozstrzy-
gnięto postępowanie przetargowe na 
realizacje inwestycji. Cały koszt za-
dania to blisko 7 mln złotych.  Budo-
wę będzie wykonywać firma Budrox 
z Gostynina.    

Zakończenie budowy planowane jest 
na 2013 rok. A w zakres inwestycji 
wejdzie: rozbudowa zespołu szkół o 
8 nowych sal lekcyjnych, wyposaże-
nie w sprzęt komputerowy, stworze-
nie nowoczesnej salki językowej, 
budowa hali sportowej wraz z wypo-
sażeniem, urządzenie siłowni i salki 
fitness  oraz remont kotłowni.    

Nowopowstała hala sportowa bę-
dzie posiadała pełnowymiarowe bo-
isko do piłki ręcznej, halowej piłki 
nożnej, koszykówki, siatkówki i teni-
sa. Powstaną tam również trybuny 
mogące pomieścić 130 widzów. Po-

nadto obiekt będzie przystosowany 
dla  osób niepełnosprawnych po-
przez wykonanie podjazdu oraz 
drzwi o odpowiedniej szerokości.  
Inwestycja rozwiąże problem prze-
pełnienia szkół oraz zlikwiduje ko-
nieczność pracy na 1,5 etatu. Pod-
niesie komfort i bezpieczeństwo od-
bywających się zajęć wychowania 
fizycznego.  W dodatku w wyniku 
realizacji projektu powstanie ogólno-
dostępne miejsce do spędzania wol-
nego czasu co poprawi rozwój fi-
zyczny mieszkańców.  

(S.Z.) 

samochód jadący z prędkością prze-
kraczającą dozwoloną zostanie wy-
chwycony radarowo a na sygnaliza-
torze świetlnym zlokalizowanym przy 
przejściu zapali się dla niego czer-
wone światło.  

Nowa sygnalizacja na ulicy mazo-
wieckiej została wykonana do końca 
sierpnia. Przedsięwzięcie ze wzglę-
du na charakter drogi (droga powia-
towa) zostało realizowane przez Za-
rząd Dróg Powiatowych w Płocku. 
Jednak mając na uwadze szcze-
gólne znaczenie tego przejścia dla 
bezpieczeństwa dzieci uczących 
się w Szkole Podstawowej w Ro-
gozinie oraz korzystających z 
kompleksu boisk Orlik, Gmina Ra-
dzanowo sfinansowała realizację 
zadania w 50 %. (S.Z.) 

W dniu 15 czerwca 2011 roku odbyło 
się spotkanie przedstawicieli Gminy 
Radzanowo, Dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej w Rogozinie, Zarządu Dróg 
Powiatowych w Płocku, Komendy 
Miejskiej Policji oraz Starostwa Po-
wiatowego w Płocku. Spotkanie do-
tyczyło poprawy bezpieczeństwa na 
drodze powiatowej-ulicy Mazowiec-
kiej przy Szkole Podstawowej w Ro-
gozinie. 

Podczas spotkania ustalono mię-
dzy innymi, że należy wykonać nowe 
oznakowanie przejścia, poprzez za-
stosowanie systemu z sygnalizato-
rem świetlnym, dyscyplinującego 
kierujących pojazdami, którzy nie 
respektują ograniczenia prędkości 
przed przejściem dla pieszych. W 
praktyce wygląda to następująco: 

Hala  sportow a w  Radzanow ie  

Poprawa bezpieczeństwa  

przy Szkole  Podstawowej  w  Rogozin ie  

Nowe place zabaw  
W miesiącu lipcu powstały dwa nowe 
place zabaw, w Białkowie oraz Ślepko-
wie Szlacheckim.  

Jest to kontynuacja sprawdzonego już 
przez Gminę Radzanowo przedsięwzięcia. 
W latach poprzednich wybudowano place 
zabaw w Radzanowie, Rogozinie, Brocho-
cinie, Męczeninie i Stróżewku.  

„Place zabaw są bardzo potrzebne dla 
naszych pociech dla tego co roku buduje-
my nowe. Najprawdopodobniej w przy-
szłym roku powstaną w kolejnych miejsco-
wościach” mówi Wójt Gminy Tadeusz Po-
korski.  

Nowopowstałe są wyposażone w różne 
urządzenia (huśtawki, zjeżdżalnie). Stwo-
rzenie miejsc zabaw na świeżym powie-
trzu zapewni dzieciom możliwość do ak-
tywności ruchowej i doskonalenia umiejęt-
ności motorycznych oraz promowania na-
wyku czynnego spędzania czasu wolnego 
na powietrzu.  

(S.Z.) 
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FOT. SYLWESTER ZIEMKIEWICZ 

Modernizacja  Stacj i  Uzdatniania  Wody w Juryszewie  
We wrześniu zakończyło się zadanie mo-
dernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Jury-
szewie.  
Koszt inwestycji wyniósł około 1 900 000 zł.  

W ramach prac wymieniono całą technolo-
gię stacji, postawiono dwa zbiorniki wyrównaw-
cze oraz wykonano powiązane  z tym roboty 
budowlane i elektryczne.  

Na realizację przedsięwzięcia Gmina Ra-
dzanowo pozyskała dotacje unijną z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz pożyczkę z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

(S.Z.). 
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Gmina Radzanowo zrealizowała w 
poprzednim roku dwa projekty 
inwestycyjne przy udziale dotacji 
z Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich działanie „Odnowa i rozwój 
wsi”. Dotacje w ramach „Odnowy” 
są przyznawane na przedsięwzięcia, 
które będą wpływać na poprawę ja-
kości życia na obszarach wiejskich 

oraz zaspokoją potrzeby społeczne i 
kulturalne mieszkańców.  

W 2010 roku odnowiono cen-
trum Radzanowa poprzez utwardze-
nie placu kostką granitową (zgodnie  
z zaleceniami konserwatora zabyt-
ków), budowę oświetlenia i chodni-
ków. W ramach zadania położono 
również nową nawierzchnię asfalto-
wą części ulicy spółdzielczej i rolnej. 

Koszt całej inwesty-
cji wyniósł ok. 
1 100 000 zł. Z cze-
go prawie 500 000 
zł. stanowiła pozy-
skana dotacja z Unii 
Europejskiej. Zreali-
zowana w roku po-
przednim budowa 
stanowi etap I więk-
szego przedsięwzię-
cia. Na etap II obej-
mujący wykonanie 
drogi asfaltowej wraz 
z chodnikami na  
ulicy spółdzielczej 

(odcinek od ulicy rolnej 
do zielonej) Urząd 
Gminy Radzanowo 
stara się obecnie o 
uzyskanie pozwolenia 
na budowę.  

Ponadto w 2010 
roku  Gmina Radzano-
wo pozyskała dotację 
z PROW 
(wnioskodawcą był 
Gminny Ośrodek Kul-
tury w Radzanowie)   
na modernizację świe-
tlicy wiejskiej w Kosinie. Koszt zada-
nia wyniósł  około 137 000 zł. W tym 
pozyskana dotacja z Unii Europej-
skiej to ponad 86 000 zł. W ramach 
inwestycji odnowiono elewację bu-
dynku, dokonano gruntownego re-
montu wnętrza wraz z budową ła-
zienki, ogrodzono teren oraz zaku-
piono niezbędne wyposażenie do 
funkcjonowania świetlicy.  

Poza zrealizowanymi już za-
daniami Gmina Radzanowo wystąpi-

Dotacje  PROW w  Gminie  Radzanow o  

ła również o dotację z działania 
„Odnowa i rozwój wsi”  na przedsię-
wzięcia planowane do wykonania w 
latach przyszłych.  Jest to między 
innymi modernizacja Domu Ludowe-
go w Rogozinie. Obecnie czekamy 
na decyzję z Urzędu Marszałkow-
skiego w sprawie dofinansowania 
inwestycji.  

(S.Z.) 
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Od kiedy jest Pan  zaangażowany 
w działalność społeczną?  
Trudno mówić o konkretnej dacie, 
ale  na pewno było to dawno. Mia-
łem to szczęście, że trafiłem na 
wspaniałych nauczycieli, którzy  w 
bardzo młodych ludziach potrafili 
zaszczepić  wrażliwość na sprawy 
społeczne.  Zaczynałem  w organi-
zacjach: harcerskich, samorządach 
uczniowskich, czy później akademic-
kich, ale tak bardzo na poważnie 
początek był tuż po studiach, gdy od  
działaczy Solidarności R I   otrzyma-
łem propozycję kierowania oddzia-
łem fundacji im. Witosa na terenie 
ówczesnego woj. Płockiego. Organi-
zowałem wówczas m. in. środki pie-
niężne na wypoczynek dla dzieci 
wiejskich  głównie z rodzin ubogich i  
niepełnych. Nie było łatwo, ale też 
satysfakcja była ogromna, gdy wi-
działem radość dzieci wracających z 
wypoczynku. 
Proszę powiedzieć kilka słów o 
sobie. 
Jestem żonaty, mam dwójkę dzieci. 
Pochodzę z lubelskiego, od dwu-
dziestu lat mieszkam w Rogozinie, 
gdzie prowadzę rodzinne gospodar-
stwo rolne. Po powrocie z krótkiego 
stypendium w USA przez wiele lat 
pracowałem zawodowo jako techno-
log w rodzimej, a później zagranicz-
nej firmie paszowej. Jestem absol-
wentem SGGW AR w Warszawie, 
ukończyłem też studia podyplomowe 
w Akademii Rolniczej we Wrocławiu i 
Uniwersytecie Warszawskim na Wy-
dziale Zarządzania. 
Od ilu lat pełni Pan funkcję radne-
go Gminy Radzanowo? 
Od pięciu lat, to moja druga kaden-
cja w Radzie. 
Jak ocenia Pan obecny skład Ra-
dy Gminy Radzanowo? 
Nie do mnie należy ocena składu, 
zdecydowanie to kompetencja wy-
borców, jestem jednym z radnych, to 
mnie, to nas oceniają mieszkańcy. 
Ja mogę tylko podzielić się swoimi 
spostrzeżeniami. Stanowimy gminę 
rolniczą, więc przeważającą  część 
rady  stanowią rolnicy (w tym także 
emerytowani), których gospodarstwa 
są  wysoce specjalistyczne,  często 
działające jak małe i średnie przed-
siębiorstwa. Mamy również nauczy-
cieli, finansistę, ekonomistę, ban-
kowca, co pozwala Radzie na szer-
sze spojrzenie i różne podejście do 
problemów gminy. Radni aktywnie 
pracują we właściwych swoim kom-
petencjom komisjach, działają czyn-
nie nie tylko na sesjach, ale i w tere-

nie. Moje relacje z radnymi są po-
prawne. Uznanie za dotychczasową 
pracę należy się wszystkim, a rad-
nym  z komisji rewizyjnej  także, za 
odwagę cywilną i bezkompromiso-
wość w obronie szeroko rozumia-
nych racji gminy. 
Jeżeli chodzi o obawy, to chciałbym 
by ominął nas w radzie problem z 
upolitycznieniem. Partyjniactwo na 
pewno nie służy samorządowi , 
zwłaszcza na poziomie gminy i nie 
działa na korzyść różnego rodzaju 
uchwał, które mają poprawić jakość  
życia mieszkańców danego terenu.  
Co uważa Pan za swoje najwięk-
sze osiągnięcie jako Radnego 
Gminy? 
Mam nadzieję, że największe osią-
gnięcia jeszcze przede mną. W pra-
cy samorządowej trudno mówić o 
sukcesie jednostki. Propozycje rad-
nego, a więc także i moje podlegają 
dyskusji, opiniowaniu i zatwierdzeniu 
przez całą radę i dopiero potem 
wprowadzane są w życie przez wój-
ta. Mam swój mały udział w inicjowa-
niu modernizacji stacji uzdatniania 
wody w Juryszewie, ponadto rozpo-
częcie ważnych dla Rogozina mo-
dernizacji ulic: Słonecznej i Osiedlo-
wej (przy nowym ośrodku zdrowia), 
powstanie kompleksu boisk ORLIK, 
remont dachu budynku remizy stra-
żackiej w Rogozinie, dodatkowe  
patrole policyjne w poprawiające 
nasze bezpieczeństwo , sygnalizacja 
świetlna przy szkole podstawowej. 
Zaproponowałem także wprowadze-
nie w roku szkolnym 2011/212 sty-
pendium naukowego dla najlepszych 
uczniów szkół z terenu gminy. 
Jest Pan radnym z Rogozina. Ja-
kie są obecnie największe potrze-
by Pana miejscowości?  
Och, tych potrzeb jest wiele, realiza-
cja tych najważniejszych zajmie za-
pewne  kolejną kadencję rady i nieje-
den wójt będzie miał z tego powodu 
silny ból głowy. Pierwszoplanowa 
sprawa to budowa kanalizacji, a 
potem uliczek osiedlowych, urządze-
nie centrum Rogozina wraz z adap-
tacją remizy OSP na potrzeby kultu-
ry budynku, przed laty  wzniesionego 
społecznie, który poza garażem 
OSP zupełnie nie funkcjonuje  od 4 
lat, zagospodarowanie placu po 
dawnej zlewni mleka etc.   
Oprócz kluczowych dla rozwoju Ro-
gozina spraw,  spotykam się z czę-
sto z prozaicznymi, codziennymi  
problemami mieszkańców. Od czte-
rech lat w pierwszą środę  miesiąca  
pełnię dyżury radnego korzystając z 

gościnności  biblioteki w Rogozinie  
(w tej kadencji przemiennie z innymi 
radnymi),  a od wyboru na przewod-
niczącego pełnię cotygodniowe 
(piątek od godz. 14.30) dyżury w 
Urzędzie Gminy. 
Jest Pan Jednym z organizatorów 
Dni Rogozina. Proszę powiedzieć 
kilka słów o tej imprezie. 
Jednym z wielu i całe szczęście, że 
są aktywni ludzie, którzy bezintere-
sownie poświęcają swój czas na ich 
przygotowanie i przeprowadzenie. 
Długo by ich wymieniać, a zacząć 
należałoby od naszych niezastąpio-
nych strażaków z OSP. Początek 
imprezie, którą nazwaliśmy: „Dni 
Rogozina” dał ks. proboszcz organi-
zując dla parafian  agapę. Co roku 
wzbogacamy ich treść dodając nowe 
elementy. Zadaniem tej imprezy jest 
integracja mieszkańców, promocja 
miejscowości, rozwój kultury i sportu, 
rozrywka dla mieszkańców. Mamy 
ogromną satysfakcję , że naszą ofer-
tę przyjmuje tak wielu ludzi w róż-
nym wieku. 
Gmina Radzanowo dużo inwestuje 
w infrastrukturę sportową. Naj-
pierw powstał Orlik, teraz przygo-
towywana jest Hala Sportowa. Ja-
ka jest Pana opinia na temat tych 
przedsięwzięć? 
Inwestycje w infrastrukturę sportową 
zdecydowanie nie są najważniejsze, 
ale gmina ma obowiązek zapewnić 
swoim mieszkańcom realizację mini-
mum potrzeb w tej dziedzinie. Jeste-
śmy jedną z niewielu gmin, które nie 
posiadają hali sportowej służącej 
uczniom z terenu gminy realizującym 
obowiązek szkolny. Uważam , że 
hala i Orlik to właśnie takie mini-
mum, zaznaczam, bardzo kosztow-
ne minimum, ale grzechem byłoby 
też nie wykorzystać na te cele ciężko 
zdobyte przez  wójta i jego pracowni-
ków  ponad 8 milionów złotych unij-
nej dotacji.  
Jaka jest Pana wizja gminy w 
przyszłości? 
Wizja jest umiarkowanie optymi-
styczna. Z uwagi na położenie tj. 
sąsiedztwo dużego miasta myślę, że 
w przeciągu dekady część gminy 
przyległa do Płocka zmieni się nie do 
poznania. Stare i Nowe Boryszewo , 
Stróżewko, Rogozino będą zmieniały 
swój charakter na podmiejski. Mam 
nadzieję, że to współistnienie z mia-
stem będzie rodzajem symbiozy or-
ganizmów o wspólnej infrastrukturze 
komunalnej i komunikacyjnej.  
Jak zachęciłby Pan rodziny oraz 
przedsiębiorców do osiedlania się 

Rozmowa z  Krzysztofem Czerw ińskim  
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i inwestowania na terenie Gminy Ra-
dzanowo?  
Mówiąc  z ręką na sercu, to zdaję sobie 
sprawę,że mamy braki w infrastruktu-
rze, trudno też obiecać, że szybko się 
to zmieni. Ludzie którzy się tu osiedlają 
w dużej mierze „uciekają” z miasta, z 
bloków gdzie mają komfort ulic, chodni-
ków,  ogólnej kanalizacji, oświetlenia, 
miejskiej komunikacji, niestety w dużej 
mierze nadal pozostawiają tam niestety 
swoje dochody i podatki, natomiast w 
stosunku do gminy mają spore wyma-
gania i roszczenia. Oczywiście zachę-
cam do osiedlania się u nas, ale humo-
rystycznie mówiąc sugeruję by na po-
czątku czuli się trochę jak dawni pionie-
rzy-osadnicy: dzielni i w dużej mierze 
polegający na własnych siłach. 
A jeśli chodzi o przesłanie do przedsię-
biorców to skorzystam z okazji by 
wstępnie zaprosić  Państwa przedsię-
biorców na  „Forum gmina-biznes” któ-
re wspólnie z p. Wójtem zorganizujemy 
w miesiącu październiku b.r., wtedy 
będzie okazja porozmawiać o tym sze-
rzej. 
Dziękuje bardzo za rozmowę.  
Ja również dziękuję. Gratuluję wydania 
1-ego numeru biuletynu, realizujemy w 
ten sposób  potrzebę doinformowania 
mieszkańców naszej gminy. Liczę, że 
redakcja będzie obiektywnie przedsta-
wiać  informacje ważne dla naszej spo-
łeczności, relacjonować wydarzenia 
społeczne,  gospodarcze, kulturalne i 
sportowe,  nie tylko z Radzanowa i Ro-
gozina lecz proporcjonalnie  ze wszyst-
kich 30 sołectw.  
Serdecznie pozdrawiam wszystkich 
czytelników! 

Rozmawiał Sylwester Ziemkiewicz 

Wywiad z Przewodniczącym Rady Gminy  

 
Komisja Rewizyjna 
Jacek Szymański - Przewodniczący Komisji 
Agata Trojanowska –Wiceprzewodnicząca Komisji 
Bogumił Janusz Gołębiowski - Członek Komisji 
 
Komisja Oświaty, Budżetu, Bezpieczeństwa i Spraw Socjalnych 
Leszek Ura - Przewodniczący Komisji 
Ewa Przygoda - Członek Komisji 
Ryszard Jóźwiak - Członek Komisji 
Adam Pietrzak - Członek Komisji 
Jolanta Anna Sochacka - Członek Komisji 
Robert Tokarski - Członek Komisji 
 
Komisja Rolnictwa i Gospodarki 
Jan Michał Woja - Przewodniczący Komisji 
Ewa Koziczyńska - Członek Komisji 
Zbigniew Kryjak - Członek Komisji 
Kazimierz Jan Gajewski - Członek Komisji 

Skład Rady Gminy Radzanowo  

Skład Rady Gminy Radzanowo  
kadencja 2010 - 2014 
 
Czerwiński Krzysztof – Przewodniczący Rady Gminy 
Kryjak Zbigniew – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Pietrzak Adam – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Gajewski Jan Kazimierz  
Gołębiowski Bogumił Janusz  
Jankowski Tadeusz  
Jóźwiak Ryszard  
Koziczyńska Ewa  
Przygoda Ewa  
Sochacka Jolanta Anna  
Szymański Jacek  
Tokarski Robert  
Trojanowska Agata  
Ura Leszek  
Woja Jan Michał 

Najbliższa Sesja Rady Gminy Radzanowo  

odbędzie się  19 października 2011  

o godz. 9:00  

w sali widowiskowej   

Centrum Kultury i Sportu w  Radzanowie 

(ul. Szkolna 3) 

http://portal.radzanowo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=373&Itemid=302


Gmina Radzanowo inwestuje w 
rozwój działalności sportowej, nie 
tylko w rozbudowę infrastruktury 
sportowej, ale wspiera również 
działalność szkół oraz klubów 
sportowych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć lokalnych oraz 
uczestnictwa w zawodach sporto-
wych na szczeblu powiatu, rejonu, 
województwa i kraju. 

Zespól Szkół w Radzanowie 
oprócz realizacji zadań statutowych 
w zakresie wychowania fizycznego, 
rozwija działalność sportową 
uczniów dzięki uczniowskim klubom 
sportowym. W Zespole Szkół działa 
Uczniowski Klub Sportowy „Atleta” 
przy Szkole Podstawowej im. M. Ko-
pernika oraz Uczniowski Ludowy 
Klub Sportowy „Olimpia” przy Pu-
blicznym Gimnazjum w Radzano-
wie . Działalność klubów, dzięki 
wsparciu Gminy, pozwala na pozy-
skiwanie środków finansowych na 
rozwój sportu powszechnego, dzięki 
temu realizują one ze środków Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki projekty 
umożliwiające uczniom naukę pływa-
nia. UKS „Atleta” pozyskał kwotę 
45 000,00 zł, a ULKS „Olimpia” po-
zyskał kwotę  35 000,00 zł. 

Ponadto  Szkoła we współpracy z 
klubami organizuje imprezy cyklicz-
ne jak: Jesienny Bieg Przełajowy czy 
Gminny Turniej Piłki Nożnej (Szkoła 
Podstawowa), Turniej Dzikich Dru-
żyn w Piłce Nożnej, Mistrzostwa 
Szkoły na Ergometrze Wioślarskim, 
T u r n i e j  T e n i s a  S t o ł o w e g o 

(Gimnazjum). 
Uczniowie w Zespole Szkół 

uczestniczą w zawodach sportowych 
na każdym szczeblu organizowanym 
w różnych dyscyplinach. Na szcze-
gólną uwagę zasługują osiągnięcia 
sportowe uczniów: 
Szkoła Podstawowa   
I miejsce drużynowo dziewcząt w 
Międzypowiatowym Turnieju Piłki 
Nożnej im. M. Wielgusa w Płocku,  
Udział w Wojewódzkich Indywidual-
nych Biegach Przełajowych w Ostro-
łęce,  
Udział w Wojewódzkim Turnieju Piłki 
Nożnej Dziewcząt 
IV miejsce W. Konrad i K. Kozakie-
wicz drużynowo w Międzypowiato-
wym Drużynowym Turnieju Tenisa 
Stołowego Jeżewo 2011 
II miejsce Wiktorii Konrad w Powia-
towym Turnieju Tenisa Stołowego o 
Puchar Siedmiu redakcji Wyszogród 
2011 
III miejsce Bartosza Lejzy w Powia-
towym Turnieju Tenisa Stołowego o 
Puchar Siedmiu redakcji Wyszogród 
2011 
Publiczne Gimnazjum 
Szczególnym wyróżnieniem dla 
szkoły było wytypowanie jej do re-
prezentowania Województwa Mazo-
wieckiego w Finale Krajowym XI 
Gimnazjady w Lidze Lekkoatletycz-
nej w Białymstoku – 18.06.2011 r. 

Szkoła może się poszczycić osią-
gnięciami indywidualnymi i drużyno-
wymi uczniów na szczeblu woje-
wódzkim i ogólnopolskim. 

Osiągnięcia indywidualne ogólno-
polskie 
I miejsce Anna Szczutowska w 
pchnięciu kulą w Finale Krajowym XI 
Gimnazjady Lekkoatletycznej w Bia-
łymstoku 18.06.2011 r. 
II miejsce Anna Szczutowska w 
pchnięciu kulą na Mistrzostwach Pol-
ski Młodzików (Mały Memoriał im. J. 
Kusocińskiego w Toruniu 26.09.2011 
r. 
IV miejsce Marlena Wochowska w 
biegu na 800m w Finale Krajowym 
XI Gimnazjady Lekkoatletycznej w 
Białymstoku 18.06.2011 r. 
VI miejsce Klaudii Kędzierskiej w 
skoku w dal w Finale Krajowym XI 
Gimnazjady Lekkoatletycznej w Bia-
łymstoku 18.06.2011 r. 
VII miejsce Sylwestra Łuniewskiego 

Jesteśmy dumni  z  naszych młodych sportowców  

Kosino: sołtys – Wincenty Politow-
ski; Rada sołecka – Stanisław Je-
mioła, Adam Pietrzak, Bogusława 
Maciejewska, Cezary Wincenciak, 
Wojciech Bogiel. 
Kostrogaj: sołtys – Stanisław Gra-
lewski; Rada sołecka – Adam Maty-
szewski, Katarzyna Myczka, Ewa 
Gawińska. 
Łoniewo: sołtys – Irena Klekowicka; 
Rada sołecka – Wiesław Woźniak, 
Marcin Dylewski, Stanisław Kubicki. 
Męczenino: sołtys – Stanisław Wró-
blewski; Rada sołecka – Bogdan 
Kacperski, Joanna Jankowska, Bar-
bara Orłowska. 
Nowe Boryszewo: sołtys – Ewa 
Tokarska; Rada sołecka – Krzysztof 
Janecki, Irena Pietrzak, Józef Kisio. 
Radzanowo: sołtys – Paweł Jaku-
bowski; Rada sołecka – Ewa Zalew-
ska, Kazimierz Woliński, Michał Wo-
roniecki, Szczepan Ossowski; Zenon 
Grabarczyk. 
Radzanowo Lasocin: sołtys – 
Krzysztof Olczak; Rada sołecka – 
Józef Rembowski, Zielińska Katarzy-
na, Jacek Żurański. 
Radzanowo Dębniki: sołtys – An-
drzej Woroniecki; Rada sołecka – 
Jan Bąbała, Stanisław Majewski. 
Rogozino: sołtys – Jadwiga Gąsec-
ka; Rada sołecka – Paweł Tokarski, 
Bożena Góralczyk, Marek Wąsow-
ski, Stanisław Przedpełski, Jan Ko-
chanowski. 
Stare Boryszewo: sołtys – Elżbieta 
Michalska; Rada sołecka – Joanna 
Tomaszewska, Grażyna Zwierz-
chowska, Wiesława Kędzierska, 
Wiesław Czachorowski. 
Stróżewko: sołtys – Agnieszka Ra-
domska; Rada sołecka – Katarzyna 
Piechowska, Jan Radomski, Grze-
gorz Olejnik. 
Szczytno: sołtys – Stanisław Nych; 

Rada sołecka – Kazimierz Lewan-
dowski, Sławomir Lewandowski, Ma-
riusz Lewandowski. 
Ślepkowo Królewskie: sołtys – An-
drzej Żabolicki; Rada sołecka – Elż-
bieta Walczak, Maciej Marciniak. 
Ślepkowo Szlacheckie: sołtys – 
Elżbieta Gołębiowska; Rada sołecka 
– Anita Majchrzak, Bogumiła Ada-
miak, Tadeusz Zalewski. 
Śniegocin: sołtys – Ryszard Dolec-
ki; Rada sołecka – Artur Adamski, 
Paweł Kolczyński, Ewa Jakubowska-
Cukras. 
Trębin: sołtys – Stanisław Stencel; 
Rada sołecka – Monika Rogowska, 
Izabela Jakubowska, Ryszard Bocz-
kowski. 
Wodzymin: sołtys – Halina Lejza; 
Rada sołecka – Grzegorz Białaszek, 
Robert Grochowski, Jacek Matusiak. 
Woźniki: sołtys – Lucjan Pietrasiak; 
Rada sołecka – Hubert Pietrasiak, 
Urszula Maron. 
Woźniki Paklewy: sołtys – Zdzisław 
Kwiatkowski; Rada sołecka – Da-
riusz Boguszewski, Krzysztof Gapiń-
ski, Jan Woja. 
Wólka: sołtys – Anna Lemaniak; 
Rada sołecka – Monika Nasalska, 
Kamil Pałysa, Cezary Orłowski, 
Agnieszka Izydorska, Sławomir So-
biecki. 

(S.Z.) 
  

Wybory soł tysów  
W maju na terenie Gminy Radza-
nowo odbyły się wybory sołtysów 
oraz wybory do rad sołeckich. Na 
kadencję 2011-2015 w 30 gminnych 
miejscowościach wybrano 8 nowych 
oraz 22 dotychczasowych sołtysów. 
Białkowo: sołtys – Kazimierz Ga-
jewski; Rada sołecka – Waldemar 
Mitura, Krzysztof Pejta, Sławomir 
Żakieta. 
Brochocin: sołtys – Ryszard Kosiń-
ski; Rada sołecka – Dariusz Kuź-
niewski, Mieczysław Szczawiński, 
Krystyna Wojciechowska. 
Brochocinek: sołtys – Janusz Gra-
lewski; Rada sołecka – Wojciech 
Beresteczko, Małgorzata Dawidzióg, 
Julian Bąbała. 
Chełstowo: sołtys – Stanisław Gło-
wacki; Rada sołecka – Krzysztof Ra-
czyński, Stanisław Szczutowski, Jan 
Sadkowski. 
Chomętowo: sołtys – Ryszard Gą-
siorowski; Rada sołecka – Aneta 
Wochowska, Czesław Malinowski, 
Hubert Marciniak. 
Ciółkowo: sołtys – Danuta Beresz-
czyńska; Rada sołecka – Anna 
Strzelczak, Leszek Bereszczyński, 
Andrzej Mariański. 
Ciółkówko: sołtys – Hanna Racka; 
Rada sołecka – Leszek Woźniak, 
Jadwiga Rakowska, Katarzyna 
Jóźwiak. 
Czerniewo: sołtys – Dariusz Ziem-
kiewicz; Rada sołecka – Marek Sta-
firski, Piotr Warzyński, Marek Kwiat-
kowski. 
Juryszewo: sołtys – Henryka Kę-
dzierska; Rada sołecka – Jacek Szy-
mański, Dariusz Gorsiak, Marek Bi-
jata. 
Dźwierzno: sołtys – Marcin Kocha-
nowski; Rada sołecka – Michał Brze-
ziński, Wojciech Michalak, Jadwiga 
Górniewicz, Tomasz Kacperski. 

Str. 7 

w 

skoku w dal w Finale Krajowym XI Gim-
nazjady Lekkoatletycznej w Białymstoku 
18.06.2011 r. 
IX miejsce Karoliny Woronieckiej w sko-
ku w dal w Finale Krajowym XI Gimna-
zjady Lekkoatletycznej w Białymstoku 
18.06.2011 r. 
XI miejsce Marleny Wronki w pchnięciu 
kulą w Ogólnopolskim Finale Samsung 
Cup 2011. 
Osiągnięcia sportowe uczniów nie były-
by możliwe gdyby nie szczególne zaan-
gażowanie nauczycieli wychowania fi-
zycznego Państwa: Ireneusza Gontarka 
i Barbary Lejzy (Szkoła Podstawowa) 
Michała Aronowskiego, Ewy Gontarek i 
Mariusza Kusego (Publiczne Gimna-
zjum) 

Bolesław Urbaniak 
Dyrektor Zespołu Szkół w Radzanowie 
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In formacja  d la  

przedsiębiorców  
1 lipca 2011 r. weszły w życie znowe-
lizowane przepisy ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej, zgod-
nie z którą dane przedsiębiorców za-
rejestrowanych w gminnych reje-
strach umieszczane są w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. Organem rejestrowym 
dla przedsiębiorców figurujących 
dotąd w gminach jest Minister Go-
spodarki. Dotychczasowy organ ewi-
dencyjny – Wójt Gminy – pełni rolę po-
średnika przyjmującego wnioski i prze-
kształcającego je na formę elektro-
niczną. 
 

Obecnie organy ewidencyjne ma-
ją obowiązek przekazać bazę danych 
dotyczącą wpisów do ewidencji do Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej (CEIDG) do dnia 
31 grudnia 2011 r. W związku z po-
wyższym: 

 
- przedsiębiorcy winni niezwłocznie 
uaktualnić dane zawarte w ewidencji 
działalności gospodarczej, jeśli 
ostatnie zaświadczenie jest starsze 
niż dnia 02.01.2008 r 
 
- przedsiębiorcy, którzy zakończyli 
działalność, a do tej pory figurują w 
ewidencji – powinni się wykreślić, 
 
- przedsiębiorcy posiadający więcej 
niż jeden wpis do ewidencji – powin-
ni wykreślić zbędne dane. 
 
Szczegółowych informacji udziela pani 
Beata Marciniak 
tel. (24) 261 34 10 wew.20 



Niedzielne popołudnie już dawno 
nie owocowało w taką ilość atrakcji, 
konkursów i doskonałej muzyki, 
jakie miały miejsce 14 sierpnia 2011 
r. w Radzanowie, kiedy to odbył się 
II Mazowiecki Festiwal Kultur, zor-
ganizowany przez Stowarzyszenie 
„Teraz MY..” i Gminę Radzanowo. 
Uroczystość została już tradycyjnie 
podzielona na dwie części, z któ-
rych każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. 

Od godziny 15:00 uwaga organiza-
torów skupiła się przede wszystkim na 

dzieciach, które  rywalizowały ze sobą 
w rozmaitych konkurencjach, które 
wymagały od nich świetnej kondycji i 
poczucia humoru. Rzut kaloszem, bieg 
w workach, czy bieg na nartach to tyl-
ko nieliczne przykłady tego, w czym 
brały udział nasze pociechy. Na tych, 
którzy wykazali się najlepszą koordy-
nacją ruchów i sprytem, czekały atrak-
cyjne nagrody. 

W tym czasie nieco starsi goście 
mogli posłuchać Kapeli Ludowej Wu-
ja Zdzicha, a także przyjrzeć się bliżej 
zapomnianym już specjalnościom, w 

przygotowanej na tę okazję 
Wiosce Ginących Zawo-
dów. 
Oficjalnemu otwarciu Festi-
walu Kultur towarzyszyły 
przemówienia przybyłych 
gości, na czele z Wójtem 
Gminy Radzanowo, Tade-
uszem Pokorskim, który ser-
decznie powitał zgromadzo-
nych i życzył wspaniałej za-
bawy do białego rana. 
Następnie na radzanowskiej 
scenie swoje wokalne umie-
jętności prezentował chór 
„Złota Jesień” pod batutą 
pana Roberta Majewskiego i 
z e s p ó ł  d z i e c i ę c y 
„Gokolinki”, przygotowany 
przez pana Romana Pod-
ress.  
Kilka chwil po godzinie 
osiemnastej na scenę wkro-
czył znany zespół Akcent, 
który przy gorącym aplauzie 
zebranych, wykonał swoje 
n a j w i ę k s z e  h i t y : 
„Dziewczyno z klubu disco”, 
„Pszczółka Maja”, „Jedna 
noc” i inne. Łatwo wpadają-
ce w ucho słowa piosenek i 
skoczna muzyka natych-

miast porwały za 
sobą tłum. 

W przerwie wy-
stąpiły również Kin-
ga Siedlich i De-
konspiracja – mło-
dzieżowy zespół 
w o k a l n o -
instrumentalny z 
Radzanowa. 

Następnie poja-
wił się Artur Cie-
ciórski – zwycięzca 
II edycji You Can 
Dance, który oszoło-
mił zebranych swoim niesamowitym 
warsztatem tanecznym i charyzmą.  

O 20:00 jednak wszyscy czekali już 
na Wojciecha Gąssowkiego, który 
miał w swoim repertuarze niezapo-
mniane piosenki: „Gdzie się podziały 
tamte prywatki”, „Zielone wzgórza nad 
Soliną”, „M jak Miłość” i wiele innych. 
Nieśmiertelne utwory połączyły pokole-
nia – równie dobrze czuli się przy nich 
i ci nieco starsi, którzy pamiętali te 
piosenki z dancingów, jak i młodzież, 
która potrafiła docenić wyjątkowy czar i 
atmosferę tamtych lat. 

Po chwilowym rozrzewnieniu nad-
szedł czas na kolejną Gwiazdę. Q-
Bass & Monika również zaprezento-
wali  swoje największe muzyczne hity, 
w których królowała dobrze znana pio-
senka „Seksualna”.  

Następnie pojawił się DJ OMEN i 
DJ Radii-K, którzy rozpalili publicz-
ność do czerwoności, otwierając tym 
samym taneczną zabawę pod gwiaz-
dami. Impreza trwała aż to 3:00 nad 
ranem, a akompaniował jej zespół 
Szafis prosto z Białegostoku.  

Wyjątkowo atrakcyjna formuła Fe-
stiwalu przyciągnęła nie tylko miesz-
kańców Radzanowa, ale również gości 
z pobliskich miejscowości. Chętni mo-
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gli mi. in. degustować potrawy przygo-
towane na stoiskach Wioski Giną-
cych Zawodów. W trakcie Festiwalu 
miała również miejsce wystawa Ma-
szyn Rolniczych firmy Rolmet oraz 
prezentacja motocykli, co przyciągnęło 
przede wszystkim męskich fanów mo-
toryzacji. Nie zabrakło również smacz-
nego jedzenia, które można było zna-
leźć w Ogródkach Gastronomicznych i 
Piwnych. 

W trakcie Festiwalu odbyła się też 
zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci 
z terenu Gminy Radzanowo, prowa-
dzona przez pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ra-
dzanowie. Do zorganizowanej akcji 
włączyły się osoby prywatne jak rów-
nież firmy z terenu Gminy Radzanowo. 
Najczęściej ofiarowywane rzeczy to: 
zeszyty, przybory do pisania i rysowa-
nia, farby a także plecaki. W ramach 
prowadzonej zbiórki mieszkańcy Gmi-
ny Radzanowo mogli spróbować swo-
ich sił w zapasach sumo, ujeżdżaniu 
byka, przejechać się  Segwey ‘em lub 
kulą sferyczną. W punkcie zbiórki moż-
na było obejrzeć wystawę obrazów 
jednej z podopiecznych GOPS, jak 
również otrzymać swój portret. Działa-
nia Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej realizowane były w ramach 
projektu systemowego „Integracja za-
wodowa osób długotrwale bezrobot-
nych z terenu Gminy Radzanowo” 
współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.  

Głównymi organizatorami tegorocz-
nej imprezy byli: Gmina Radzanowo i 
Stowarzyszenie „Teraz MY..”. 

Ewelina Lorenc 
Iwona Rutkowska 

Martyna Pełka 
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Bajka  o drzewie a może o stu i  gratisach 
W gromadzie, co to kiedyś do dóbr Sa-
sina należała, był trakt powiatowy bity, 
co stolicę gromady ze stolicą powiatu 
łączy. A że trakt ów silnie drzewami po-
rośnięty a zimy tęgie ostatnio bywały,  
co raz to któryś z podróżników pojaz-
dem swym w owe drzewa uderzywszy 
życie lub zdrowie tracił.  

Rok to był szczególny, bo między 
jedną a drugą elekcyją, to też rajcowie 
poszczególni bajać skłonni byli. Prym 
wśród nich jeden był wiodący, zwany 
Paulusem Chlebikiem. 

Na jednym z zebrań włościan  
Paulus rzekł, że już powiatowi  do wy-
cinki drzew się gotowią jeno wszystko w 
rękach Majora tutejszego, który groma-
dzie przewodzi. Major stosowną permi-
syię wydać winien. Szkopuł w tym, że 
owa permisyia od zgody Dyrekcyi, co 
ma baczenie na środowisko uzależnio-

na. Dyrekcya od środowiska zgodę da-
je, ale warunek stawia,  aby drzew ścię-
cia, poza okresem, gdy ptactwo się lę-
gnie, dokonać. Major permisyię wydaje. 
I rzecz najważniejsza, Paulus Chlebik 
włościanom bajawszy obiecał, że każdy, 
któregoż grunta do traktu dochodzą, 
drzewa mógł wziąć będzie jako bonus i 
gratis, za to że lat tyle soki z gruntu cią-
gną. 

Przeszła wiosna, lato a drzewa 
jak stały tak stoją, jeno jedno się zmieni-
ło. Drzewo włościanom obiecane już 
gratis się nie należy. Paulus ogłosił, że 
teraz każdy kto ma wolę taką, nabyć je 
może płacąc 60 dukatów w złocie za 
kubik.  
Lecz kiedy rzeczona ścinka?, któż raczy 
wiedzieć, gromadzcy powiadają, aby w 
powiecie do Matki Boskiej Gromnicznej 
zdążyli. 

Morał z tej bajki taki płynie – nie wierzcie w obiecane gratisy, bo albo 
50 % was kosztować będą jako gromadę, albo tak jak owe drzewa 60 duka-
tów w złocie. 
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