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w Szkole w Ciółkówku 

Kompostownia Ciółkowo 

Wokół działalności kompostowni w 
Ciółkowie narosło wiele mitów, krążą 
różne plotki, podsycane przez wszel-
kiej maści polityków, którzy na okres 
wyborów przywdziewają maski samo-
rządowców. Kończąc kadencje czuję 
się w obowiązku na łamach gminnej 
gazety wyjaśnić kilka spraw. Oczywi-
ście część z Państwa czytając te sło-
wa, powie – wójt się wybiela. Śpieszę 
odpowiedzieć – nie czynię tego, chcę 
przedstawić fakty. 
Jak wszyscy wiemy, od kilku dobrych 
lat na terenie miejscowości Ciółkowo 
istniał zakład wytwarzający podłoże 
do produkcji pieczarek, który w proce-
sie produkcji podłoża wykorzystywał 
procesy m.in. fermentacji. Pojawił się 
nowy  inwestor – zainteresowany roz-
wojem.  
Co powinien według przepisów pra-
wa zrobić inwestor, chcąc zmienić 
profil działalności? Uzyskać stosow-
ne zezwolenia. Pierwsze kroki to 
Urząd Gminy – tak zwana „decyzja 
środowiskowa”. Czyli taka, która okre-
śla wymogi dla nowej działalności pod 
względem  środowiska i jego ochrony, 
które inwestor jest zobowiązany 
uwzględnić w uzyskiwanych decy-
zjach, miedzy innymi w pozwoleniu na 
modernizację obiektu, zezwoleniu na 
przetwarzanie odpadów. Nie stanowi 
jednak i to bardzo ważne, podstawy 
do rozpoczęcia działalności. Do 
wydania decyzji środowiskowej wyma-
gany jest Raport oddziaływania na 
środowisko inwestycji. W raporcie, 
który wykonała firma specjalistyczna z 
Poznania i wniosku do decyzji  inwe-
stor wskazał jakie odpady będzie wy-
korzystywał. I to jest bardzo istotne, 
ale o tym dalej.  
Nasuwa się pytanie: Czy można nie 

wydać lub też wydać decyzję śro-
dowiskową negatywną? Otóż nie. 
Wydając decyzję Wójt jest związany 
uzgodnieniem organu, jakim jest Re-
gionalna Dyrekcja Ochrony Środowi-
ska w Warszawie (RDOŚ) oraz opinią 
sanitarną Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Płocku 
(PPIS). Uzgodnienie RDOŚ jest pozy-
tywne. Podobnie pozytywna opinia 
była PPIS. Więc co pozostaje, wydać 
decyzję, bo inaczej nie można. Oczy-
wiście w postępowaniu przed decyzją 
zagwarantowany jest udział mieszkań-
ców w konsultacjach społecznych i 
taki się odbył. Są na to stosowne do-
kumenty. Niestety, przyjęty w Polsce 
system konsultacji społecznych nie 
jest doskonały. Jednak ktoś takie pra-
wo ustanowił. Urząd jest od stosowa-
nia przepisu, nie od jego zmiany. Na 
marginesie dodam, że to nasi posło-
wie powinni uderzyć się w piersi i po-
wiedzieć - zrobimy wszystko, by po-
prawić i zagwarantować szerszy 
udział społeczny z możliwością prak-
tycznego wpływu na wydawane decy-
zje przy takich przedsięwzięciach.   
Wracając do tematu, wspomniana 
decyzja środowiskowa wydana 
przez Wójta nie jest samoistną pod-
stawą do podjęcia eksploatacji in-
stalacji na kompostowni, a stanowi 
wyłącznie pierwszy krok w uzyska-
niu kolejnych decyzji.  
Decyzja środowiskowa została wyda-
na dla przedsięwzięcia, które miało 
polegać na przetwarzaniu odpadów w 
całości z mas dostarczonych do zakła-
du na produkt o charakterze organicz-
nym w postaci nawozów naturalnych. 
Deklarowana technologia nie przewi-
dywała, że w procesie końcowym po-
zostanie część odpadów nieprzetwo-

rzonych, które muszą być kierowane 
do dalszego przetwarzania w innym 
zakładzie. Ostatnie zdanie jest ważne 
dla sprawy. 
Decyzja środowiskowa wraz załączni-
kami określiła dla firmy ECORIVER 
między innymi: 
- potrzebę zaprojektowania basenu do 
rozkładu odpadów wyposażonego w 
kurtyny antyodorowe, 
- wyposażenie pól odkładczych w kur-
tyny antyodorowe, 
- zaprojektowanie systemu dezodora-
cji komór kompostowniczych, 
- utwardzenie placu. 
 Dopiero po uzyskaniu kolejnych ze-
zwoleń, w tym na budowę lub moder-
nizację na podstawie projektu budow-
lanego z uwzględnieniem wymogów 
środowiskowych do konkretnej działal-
ności, odbiorów tych robót budowla-
nych przez Inspektorat Nadzoru Bu-
dowlanego, Starosta wydaje zezwole-
nie na działalność, a następnie zgło-
szenie instalacji na 30 dni przed termi-
nem oddania do eksploatacji kompo-
stowni do Wojewódzkiego Inspektora-
tu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w 
Warszawie Delegatura w Płocku, użyt-
kownik może prowadzić eksploatację 

kompostowni zgodnie z uzyskanymi 
pozwoleniami. Można porównać to do 
zamiaru budowy domu czy budynku 
gospodarczego. Wójt wydaje decyzję  
o warunkach zabudowy. Czy ta de-
cyzja uprawnia do rozpoczęcia ko-
pania fundamentów? Nie. Dopiero 
stosowna decyzja Starosty – po-
zwolenie na budowę  - już tak. Z 
wnioskami o decyzje do Wójta, Staro-
sty, WIOŚ – występuje zawsze inwe-
stor.  
Ogólnie było widoczne, że inwestor 
wykonał roboty budowlane na terenie 
zakładu ale czy ta modernizacji za-
pewniła spełnienie wymogów techno-
logicznych uwzględniających wielkość 
produkcji i uzyskania produktu końco-
wego. Dowiezione odpady miały być 
przetworzone w 100% na produkt koń-
cowy - bezpieczny dla środowiska, a 
tak nie było w rzeczywistości. Czy 
wykonana modernizacja spełniła wy-
magania ochrony środowiska? Rze-
czywistość pokazała, że nie i zakład 
może stanowić zagrożenie dla środo-
wiska i mieszkańców. (...) 

Ciąg dalszy na stronie 2 



Str. 2 

Urząd Gminy w Radzanowie  
ul. Płocka 32 
09-451 Radzanowo 
e-mail: sekretariat@radzanowo.pl  
Nr telefonu: 
(24) 261 34 97 

 

Numery wewnętrzne: 

20 – Podatki 
21 – Księgowość 
22 - Ochrona środowiska i odpady 
23 – Inwestycje i gospodarka wodno-
ściekowa 
24 -  Zagospodarowanie  przestrzenne  
26 – Sprawy organizacyjne i obywatelskie 
27 – Urząd Stanu Cywilnego 
28 – Oświata 
29 – Sekretariat 
30 – Faks 

Godziny urzędowania  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
 

 

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 
 

 
Zakład Gospodarczy  
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie  
ul. Rolna 4 
tel.: (24) 261 34 21 
tel./Fax: (24)  261 34 36 
zgradzanowo@vp.pl 
 

 

POGOTOWIE WODOCIĄGOWO - 
KANALIZACYJNE  
zgłoszenie awarii w godz. 15:30 – 7:30 
Janusz Balski: 609 423 194 
Jan Bąbała: 506 896 312 
 
 

Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie  
ul. Szkolna 3 
tel.:   501 248 868 
e-mail: cks@radzanowo.pl 
 

Gminne Centrum Informacji  
w Radzanowie 
ul. Szkolna 3 
tel./fax: (24) 265 44 19 
e-mail: gci@radzanowo.pl 
 

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Radzanowie  
ul. Szkolna 3 
tel.: (24) 261 34 42 
e-mail: gbpradzanowo@wp.pl 
 

Filia w Rogozinie: 
tel.: (24) 263 77 26 
 

OŚWIATA 
 

Zespół Szkół w Radzanowie  
ul. Szkolna 16 
tel.: (24) 265 46 52 
www.gimnazjumradzanowo.pl 
 

Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca 
w Rogozinie  
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino 
tel.: (24) 263 77 77 
www.sp-rogozino.pl 
 

Szkoła Podstawowa w Ciółkówku 
Ciółkówko 30B  
tel.: (24) 261 37 78 
www.spciolkowko.strefa.pl  
 

Samorządowe Przedszkole  
w Radzanowie  
ul. Marii Konopnickiej 3 
tel.: (24) 265 43 44 
e-mail: przedszkoleradzanowo@op.pl 

INFORMATORINFORMATOR   

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 

Kompostownia Ciółkowo cd. 

(…) Inwestor nie posiada projektów 
budowlanych na modernizację i roz-
budowę instalacji, pozwoleń budow-
lanych oraz odbiorów Nadzoru Bu-
dowlanego. Zakład nie stosował się 
do warunków środowiskowych okre-
ślonych w decyzji środowiskowej, 
założonego procesu technologicz-
nego i magazynował dostarczone 
odpady przed załadunkiem do ko-
mór kompostowniczych na wolnym 
terenie w okresie wysokich tempera-
tur powietrza. A jaki z tego wnio-
sek ? Należało wybudować specjal-
ny magazyn spełniający wymagania 
związane z ochroną środowiska, a 
przede wszystkim maksymalnie mi-
nimalizujący uciążliwości odorowe. 
Kolejne kroki inwestor kieruje do 
Starostwa Powiatowego w Płocku. 
To dopiero decyzja Starosty ze-
zwala na przetwarzanie wspo-
mnianych odpadów. Pierwsza de-
cyzja z października 2013 roku wy-
mienia dokładnie te same odpady, 
które zostały wskazane przy decyzji 
gminy. A druga z grudnia tegoż ro-
ku? No cóż, zwiększa ona znacząco 
rodzaj odpadów, jakie mogą być 
dowożone do Ciółkowa. To te odpa-
dy w okresie letnim w wysokich tem-
peraturach powodują okropny 
smród i słuszny protest mieszkań-
ców. Dalszy ciąg zdarzeń znamy 
wszyscy – wyciek, odór, eskalacja 
konfliktu, protesty, wizyty polityków 
na „ Majdanie”, wszystkich służb 
zajmujących się ochroną środowi-
ska, policja, prokuratura, obiecanki 
cacanki a mieszkańcom smród a 
Gminie problem, jakiego do tej pory 
nie było.  
Warto w tym miejscu zacytować  
jednego z krajowych ekspertów w 
dziedzinie ocen oddziaływań na śro-
dowisko, który poproszony przeze 
mnie zapoznał się z dokumentami i 
stwierdził, że wspomniana decyzja 
Starostwa Powiatowego z grudnia 
2013 roku zezwala na przetwarza-
nie o 28 rodzajów odpadów wię-
cej niż w Raporcie oddziaływania 
na środowisko. Istotna różnica do-
tyczy głównie odpadów z zakłado-
wych oczyszczalni ścieków różnych 
branż. Oznaczać to może, że decy-
zja Starostwa o zezwoleniu na prze-
twarzanie odpadów została wydana 
bez poprzedzającego ją wydania 
decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach w takim samym zakresie, 
co decyzja Wójta Gminy Radzano-
wo z dnia 09.11.2012, która doty-
czyła innego przedsięwzięcia – 
obejmującego przetwarzanie  mak-
symalnie 39 rodzajów odpadów, a 
nie 67. 

Skutkuje to tym, że Ecoriver Sp. z 
o.o. nie posiada w dacie przystępo-
wania do użytkowania instalacji ani 
później pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów powstających w wyniku 
eksploatacji instalacji. 
Podobna ocena padła na spotkaniu 
w lipcu br. w Dyrekcji WIOŚ w War-
szawie na ul. Bartckiej. Przedstawi-
ciel tego Urzędu stwierdził, że nie 
ma problemu z likwidacją działalno-
ści firmy ECORIVER, ponieważ fir-
ma praktycznie nie posiada pozwo-
lenia na prowadzoną aktualnie dzia-
łalności i nie ma potrzeby poszuki-
wania innych podstaw. Wydana de-
cyzja Starosty na przetwarzanie 
odpadów jest wadliwa i nie mają 
znaczenia zapisy w treści decyzji, 
że w końcowym etapie procesu bę-
dzie wytwarzany produkt: 190503 – 
kompost nieodpowiadający wyma-
ganiom – 25000 Mg/rok. 
Na dziś najważniejszym celem 
mieszkańców i Gminy Radzano-
wo jest fakt wstrzymania pracy 
instalacji przez WIOŚ w Warsza-
wie, Delegatura w Płocku, a także 
konieczność bezpiecznego dla 
ludzi i środowiska jak najszybsze-
go wywozu pryzm z zakładu Eco-
river zgodnie z wytycznymi za-

wartymi w decyzjach instytucji 
kontrolujących tj. WIOŚ. 
Pozostaje kwestia wywozu drogami 
gminnymi. Wszyscy wiemy jakie są 
szerokości naszych dróg, 3- 4 metry 
to standard. Wiedzieli też o tym 
urzędnicy w Starostwie wydając 
zezwolenie na przetwarzanie odpa-
dów. Ale czy ktoś w powiecie wyda-
jący decyzję o tym pomyślał? Wójt 
nie ma prawa prowadzić egzekucji 
ustaleń decyzji środowiskowej!  
Drodzy mieszkańcy kończąc moją 
kadencję urzędowania zadaję sobie 
pytanie: czy można było zrobić wię-
cej dla mieszkańców Ciółkowa i 
okolic i przewidzieć jakie skutki wy-
woła lokalizacja kompostowni? Bo-
gatszy w obecną wiedzę myślę, że 
tak. Jednak nie wszystko jak wyja-
śniłem, zależy od samorządu gmin-
nego. Dlatego też „mądry Polak po 
szkodzie” i stać mnie na gest prze-
prosin w tym miejscu, co czynię: 
Przepraszam. 
Jestem przekonany, że problem 
zostanie wyjaśniony i zakończony 
skutecznie dla mieszkańców Gmi-
ny Radzanowo. 

Tadeusz Pokorski 
Wójt Gminy Radzanowo 

mailto:opsradzanowo@plock.home.pl
mailto:zgradzanowo@vp.pl
mailto:cks@radzanowo.pl
mailto:gci@radzanowo.pl
mailto:gbpradzanowo1@wp.pl
http://www.gimnazjumradzanowo.pl/
http://www.sp-rogozino.pl/
mailto:przedszkoleradzanowo@op.pl
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Od 2002 roku wydaliśmy na inwestycje 30 mln złotych 
Drodzy Mieszkańcy gminy Radza-
nowo! 
Dobiega końca kadencja władz samo-
rządowych naszej gminy obejmująca 
lata 2010-2014. To trzecia już Rada 
Gminy, z którą przyszło mi pracować. 
Na stanowisko wójta wybrany zosta-
łem w 2002 roku w pierwszych wybo-
rach bezpośrednich. Wybór ten przy-
jąłem, jako wyróżnienie i jednocześnie 
wielki kredyt zaufania, jakim obdarzo-
no moją osobę. Wprawdzie byłem i 
jestem człowiekiem stąd, związanym z 
naszą gminą licznymi więzami, także 
rodzinnymi, ale zwycięstwo wyborcze 
przyjąłem z radością i dumą. 
Dwanaście lat,  tyle bowiem  sprawo-
wałem swój urząd, to kawał czasu w 
życiu człowieka, podobnie jak całej 
społeczności. W przypadku gminy 
Radzanowo to nieomal epoka. Zasta-
łem gminę ze skąpym budżetem 8 
milionów złotych rocznie, z czego na 
inwestycje niewiele dało się wykroić. 
Przeważały inne, pilniejsze bieżące 
potrzeby. Gmina może była nie tyle 
zaniedbana, co zapóźniona pod 
względem infrastruktury komunalnej i 
znacznie odbiegała od poziomu infra-
struktury gmin sąsiednich. Właściwie 
zmienić trzeba było tutaj wszystko, 
także w sferze organizacyjnej. Na 
szczęście miałem oparcie w radnych, 
którzy dostrzegali stagnację i wspierali 
mnie w przełamaniu tego impasu. 
Otrzymałem władzę, z której trzeba 
zrobić użytek-postanowiłem. Nie 
chciałem urzędować, czyli biernie ad-
ministrować gminą i zadowalać się 
podziałem otrzymanego budżetu, ale 
zmieniać, dążyć drogą rozwoju. Po-
nieważ znałem gminę, łatwiej mi było 
określać jej potrzeby, a także realnie 
oceniać możliwości. Potrzeb nawet 
tych prostych nie brakowało. Gmina 
Radzanowo utrzymywała wówczas aż 
pięć szkół, w tym dwie placówki bar-
dzo małe, a generujące wielkie koszty. 
W końcówce roku 2002  jedna trzecia 
część gminy nie była jeszcze zwodo-
ciągowana. Tymczasem dostęp do 
wody bieżącej i uzdatnionej to podsta-
wa rolnictwa. O gruntowych drogach 
gminnych, jesienią i wiosną często 
nieprzejezdnych, nie będę wspominał. 
Mówiąc krótko: podjęliśmy z radą gmi-
ny wyzwanie, aby poprawić warunki w 
gminie i zgodnie podejmowaliśmy 
wszystkie ważne decyzje. 
Przełom finansowy nastąpił w 2004 
roku, po wejściu Polski do Unii Eu-
ropejskiej. Zresztą nie od razu, po-
nieważ konkretne środki zaczęły spły-
wać kilka lat później. Ten czas należa-
ło przeznaczyć na solidne przygoto-
wanie do ich pozyskania, co uczynili-
śmy z dobrym skutkiem. Pukaliśmy do 
każdych drzwi, gdzie można było uzy-
skać dotacje, do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska, Urzędu 

Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkow-
skiego, ministerstw różnych resortów, 
rozmaitych fundacji i stowarzyszeń. 
Starania przyniosły skutek. Zdecydo-
wana większość naszych inicjatyw 
inwestycyjnych kończyła się sukce-
sem, czyli uzyskiwaliśmy wsparcie 
niekiedy bardzo duże.  
Lista inwestycji w okresie mojego 
urzędowania na terenie gminy jest 
długa, obejmująca wiele mniej-
szych i większych pozycji. Każda z 
tych inwestycji była przemyślana i 
przedyskutowana przez Radę Gmi-
ny, dzięki czemu uniknęliśmy 
przedsięwzięć zbędnych bądź mało 
przydatnych. Osobiście za duże osią-
gnięcie uważam zakończenie budowy 
sieci wodociągowej w gminie. W 2005 
roku bieżąca woda dotarła do wszyst-
kich miejscowości, nawet tych odle-
głych o rozproszonej zabudowie. W 
ślad za tym należało zmodernizować 
stare stacje uzdatniania wody w Ciół-
kówku i Juryszewie. Trzecia stacja, 
rezerwowa znajduje się w Radzano-
wie Dębnikach i czeka na moderniza-
cję, gdyż rośnie liczba mieszkańców 
gminy. Coraz więcej osób chce się 
osiedlać przede wszystkim w Rogozi-
nie, Stróżewku czy w Boryszewie. W 
ciągu minionych 12 lat liczba ludności 
w  gminie  Radzanowo wzrosła z 6900 
do 8000 mieszkańców. 
Logika mówi, że wraz z budową sieci 
wodociągowej powinna następować 
budowa kanalizacji. To słuszne spo-
strzeżenie, poza uwagą, że budowa 
sieci kanalizacyjnej wraz z przyłącza-
mi jest o wiele kosztowniejsza. Z tego 
powodu kanalizacja gminy będzie pro-
cesem rozłożonym w czasie na długie 
lata. Tam, gdzie nie będzie można 
dotrzeć, trzeba będzie budować przy-
domowe oczyszczalnie ekologiczne. 
Do tej pory udało się wybudować sieć 
kanalizacyjną w Radzanowie, co cał-
kowicie zmieniło jakość życia miesz-
kańców. Inwestycje kanalizacyjne po-
chłaniają miliony złotych, ale to się 
opłaca, także z powodów ochrony 
środowiska. Koszt kanalizacji w Ra-
dzanowie wyniósł to tej pory powy-
żej 8 mln zł. 
Od kilku lat istnieje przygotowany pro-
jekt i uzyskane pozwolenie na budowę 
kanalizacji w Stróżewku, Boryszewie i 
Rogozinie. To gigantyczne przedsię-
wzięcie, ma kosztować ponad 20 mi-
lionów złotych, ale też całkowicie 
zmieni jakość życia mieszkańców. 
Bez wsparcia Unii Europejskiej taka 
inwestycja nie byłaby możliwa, ale jest 
szansa na pozyskanie potrzebnych 
środków w obecnej siedmiolatce UE. 
To będzie już zadanie następnego 
wójta i kolejnej rady. W końcu sprawo-
wania urzędu udało mi się pozyskać 
dofinansowanie na budowę kanalizacji 
przy ulicy Żyznej w Boryszewie No-

wym. Dobry początek został zrobiony, 
teraz przyjdzie czas na wykonanie 
następnych kroków w tej mierze. W 
pierwszej połowie 2015 roku realizacja 
tego zadania będzie zakończona, a co 
najważniejsze daje możliwość budowy 
nawet krótkich dalszych odcinków 
korektora np. do Stróżewka. 
Po stronie poprawy w gminie mogę 
zapisać inwestycje drogowe. Nasza 
gmina ma ogromną sieć dróg lokal-
nych – ponad 150 km i dalsze drogi 
powstają w związku z tworzeniem się 
nowych osiedli. W ostatnich kilku la-
tach udało się pozyskać prawie 6 mln 
dotacji, głównie z UE, ale i z Urzędu 
Marszałkowskiego na budowę w solid-
nym standardzie technicznym kilku 
odcinków dróg gminnych: Paklewy – 
Czerniewo, w Ciółkowie, w Ciółkówku, 
w Stróżewku, w Białkowie, moderniza-
cja „ul. Żyznej w Boryszewie, Wodzy-
min – Białkowo, a w bieżącym roku w 
Radzanowie. Do tej listy należy doło-
żyć ulice w Radzanowie w wydaniu 
asfaltowym i w wydaniu polbruku. Wy-
konano 4 kilometry chodników i to w 
dobrym wydaniu. Drogi to bardzo 
kosztowna sprawa. Koszt solidnie wy-
konanego 1 km drogi to 500 – 650 tyś 
złotych. Zostały wykonane dwa odcin-
ki dróg w tanim wydaniu tzn. „tani as-
falt” w Kosinie i Wodzyminie w sumie 
2,5 km. W Kosinie jego stan nie budzi 
zastrzeżeń po okresie dwóch lat eks-
ploatacji. 
Stan dróg gminnych gruntowych jest 
od kilku lat dobry, wszystkie drogi 
przez okres całego roku są przejezd-
ne. Może niekiedy jest zbyt wiele pyłu 
piaskowego za zbyt szybko jadącym 
samochodem, ale jest to tylko mój 
żart. 
Najbardziej widoczne, ale też bar-
dzo potrzebne dla społeczeństwa 
są inwestycje edukacyjno-
oświatowe oraz sportowe i kultural-
ne. Jestem przekonany, że kierunek, 
jaki wybraliśmy w kwestii rozwoju edu-
kacji w gminie był słuszny. Wybudo-
wane w ostatniej kadencji obiekty 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Radzanowie rozwiązują problemy lo-

kalowe miejscowego szkolnictwa na 
okres następnego pokolenia. Łączny 
koszt inwestycji oświatowych w Ra-
dzanowie, obejmujący nowe sale dy-
daktyczne i wielofunkcyjną halę spor-
tową w samym drugim etapie wyniósł 
7,5 mln złotych. Z tego dotacja unijna 
to 6 mln złotych. Bez tego wsparcia 
nie mielibyśmy dla naszych dzieci tak 
wspaniałych warunków do nauki. In-
westycje oświatowe nie ograniczyły 
się tylko do Radzanowa. Kosztem 
znacznych nakładów zmodernizowali-
śmy i rozbudowaliśmy budynek Szkoły 
Podstawowej w Rogozinie. Szybki 
rozwój Rogozina już wkrótce wymusi 
dalszą rozbudowę placówki łącznie z 
nowoczesną salą gimnastyczną. To 
zadanie dla mojego następcy. W naj-
gorszej sytuacji znajduje się Szkoła w 
Ciółkówku, będąca w bardzo złym 
stanie technicznym i stanowiąca 
ogromne obciążenie dla budżetu gmi-
ny, aktualnie 900 tyś zł w roku 2015. 
Jest to główny problem polityczno– 
ekonomiczny aktualnej koalicji rządzą-
cej w Radzie Gminy. 
O mniejszych, ale również istot-
nych inwestycjach związanych z 
kulturą, sportem i działalnością 
OSP nie wspomniałem. Wypełniają 
one w pełni zapotrzebowanie spo-
łeczne na zagospodarowanie wol-
nego czasu oraz integrację. Wymie-
nię boisko ORLIK w Rogozinie, Dom 
Ludowy w Rogozinie, który za mo-
ment będzie oddany do użytkowania, 
świetlica w Kosinie – obydwie inwesty-
cje wsparte dotacjami UE, są najlep-
szym przykładem. Do tego doliczyć 
należy remonty obiektów strażaków w 
Woźnikach, Szczytnie, Juryszewie, 
Radzanowie, remonty świetlic w Mę-
czeninie, Wodzyminie, Brochocinie, 
Białkowie, Czerniewie oraz stworzenie 
nowych może zbyt skromnych w Bory-
szewie i Wólce. Muszę wspomnieć o 
placu w Radzanowie przed 
„Spichlerzem”. Wszystko to czyni ży-
cie przyjemniejszym, a gminę bardziej 
schludną.(…) 

Ciąg dalszy na stronie 4 
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Inwestycje gminne realizowane w 2014 roku 
Szanowni Państwo, przedstawiam 
poniżej krótkie sprawozdanie z wyko-
nanych przez Urząd Gminy w Radza-
nowie w 2014 roku inwestycji, oraz 
przedsięwzięć, które zostały zakon-
traktowane i rozpoczęte w roku bieżą-
cym z planowanym terminem zakoń-
czenia  do połowy 2015 roku.  
Przebudowa wraz z rozbudową do-
mu ludowego w Rogozinie. Całkowi-
ty koszt zadania: około 600 tys. z cze-
go 370 tys. zł. stanowi pozyskana 
przez gminę dotacja z UE w ramach 
PROW. W wyniku przeprowadzonej 
inwestycji wyremontowano parter, 
zagospodarowano cześć terenu przy-
ległego do obiektu, wymieniono 
wszystkie instalacje oraz wykonano 
kotłownię.     
Modernizacja Ulicy Spółdzielczej w 
Radzanowie. Koszt zadania to około 
230 tys. zł. z czego około 63 tys. zł. to 
pozyskana z UE dotacja. W ramach 
przedsięwzięcia wykonano nową na-
wierzchnię drogi na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Rolną do skrzyżowania 
z ul. Zieloną. Ponadto zmodernizowa-
no chodnik znajdujący się przy Ulicy.  
Modernizacja drogi gminnej w Wo-
dzyminie. We wrześniu 2014 roku 
gmina Radzanowo przeprowadziła 
modernizacje drogi gminnej w  miej-
scowości Wodzymin. W ramach inwe-
stycji została wykonana na długości 
około 1100 metrów nowa nawierzch-
nia drogi w technologii tzw. „tani as-
falt” czyli poczwórne powierzchniowe 
utrwalenie nawierzchni emulsją asfal-

tową. Całkowity koszt zadania to oko-
ło 176 tys. zł. z czego 69 tys. zł. sta-
nowi pozyskana z Urzędu Marszał-
kowskiego dotacja. Należy podkreślić 
również bardzo duży wkład mieszkań-
ców w budowę ww. drogi. Mieszkańcy 
wykonali na swój koszt podbudowę z 
tłuczonego gruzu. Dzięki ich zaanga-
żowaniu i aktywności udało się wyko-
nać drogę w takim zakresie.  
Rozbudowa oświetlenia na terenie 
Gminy Radzanowo. W ramach zada-
nia zamontowano nowe punkty oświe-
tleniowe na istniejących już słupach, 
na terenie całej gminy, min. w Rogozi-
nie, Radzanowie, Stróżewku, Woźni-
kach Paklewy, Białkowie.  
Nowe place zabaw na terenie gminy 
oraz wyposażenie świetlic wiej-
skich. W ramach zadania na terenie 
gminy Radzanowo utworzono nowe 
place zabaw w Ciółkówku i Woźni-
kach. Przewidziane są również w tym 
roku kolejne place do wykonania w 
miejscowości Rogozino, Nowe Bory-
szewo i Wodzymin.  Ponadto w ra-
mach zadania zakupiono wyposaże-
nie 7 świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Radzanowo. Na realizację 
przedsięwzięcia gmina pozyskała za 
pośrednictwem LGD dotację z Unii 
Europejskiej.  
Rozbudowa kanalizacji w miejsco-
wości Radzanowo. Zadanie w trakcie 
realizacji. Zaplanowane do zakończe-
nia w bieżącym roku. W ramach inwe-
stycji zostaną wykonane trzy krótkie 
odcinki kanalizacji w Radzanowie.  

Zadanie dofinansowane z 
Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.  
Budowa odcinków wo-
dociągowych. W ramach 
zadania do końca roku 
wykonanych zostanie 6 
odcinków wodociągowych 
na terenie całej gminy. 
Inwestycja realizowana 
przy udziale pozyskanej 
dotacji z Unii Europej-
skiej.  
Budowa kanalizacji sa-
nitarnej w Nowym Bory-
szewie. Zadanie obejmu-
je wykonanie sieci kanalizacyjnej na 
terenie jednego osiedla w Nowym Bo-
ryszewie wraz z wpięciem w sieć ka-
nalizacji sanitarnej na terenie miasta 
Płocka. Zadanie rozpocznie się w roku 
bieżącym z terminem zakończenia do 
końca maja 2015 roku. Koszt inwesty-
cji: 853 tys. zł. z czego 520 tys. stano-
wi zdobyta z Unii Europejskiej dotacja. 
Przedsięwzięcie jest wykonaniem 
pierwszego etapu dokumentacji bu-
dowlanej, która została opracowana 
dla miejscowości Nowe i Stare Bory-
szewo, Stróżewko, Rogozino.  
Budowa chodników w ciągu dróg 
powiatowych w Radzanowie, Ro-
gozinie i Stróżewku. Zadanie realizo-
wane w porozumieniu z Powiatem 
Płockim. Chodnik w Rogozinie jest w 
trakcie wykonywania. Budowa chodni-
ka w Radzanowie o długości ponad 1 

km. zostanie rozpoczęta w bieżącym 
roku z terminem zakończenia zadania 
na rok 2015. Przetarg na budowę 
chodnika w Stróżewku zostanie ogło-
szony po opracowaniu i przekazaniu 
Gminie przez Starostwo Powiatowe 
zatwierdzonej dokumentacji projekto-
wej. 
Projekty dróg gminnych. Gmina zle-
ciła do opracowania projekty budowla-
ne dróg gminnych: Woźniki- Ciółkowo 
oraz Juryszewo- Męczenino- Goślice. 
Dokumentacje projektowe mają zo-
stać wykonane do końca 2014 roku. 
Wyżej wymienione drogi zostaną za-
projektowane w technologii asfaltowej. 
Projekty stanowią podstawowy doku-
ment umożliwiający w przyszłości pro-
wadzenie prac budowlanych. 

Sylwester Ziemkiewicz  
UG Radzanowo 

Od 2002 roku wydaliśmy na inwestycje 30 mln złotych cd. 
Podsumowując czas moich rządów w 
gminie jestem zadowolony, iż postawi-
łem na jej rozwój, nie zadłużając jed-
nocześnie gminy w stopniu niebez-
piecznym dla jej funkcjonowania. Za-
dłużenie na koniec roku 2014 wynosić 
będzie 4,55 mln tj. ok. 23% w stosun-
ku do naszego budżetu. 
Od 2002 do 2014 roku wydaliśmy 
na inwestycje 30 mln złotych. Nie-
wiele inwestycji wykonaliśmy tylko za 
pieniądze gminy. Wartość inwestycji 
wykonanych tylko w ramach dotacji 
UE to 20,35 mln złotych, z czego 
14,85 mln złotych to dotacje UE, zaś 
udział własny gminy to 5,49 mln zło-
tych. Wynik ten daje naszej gminie 
piąte lub szóste miejsce wśród gmin 
powiatu płockiego. Nie można zaprze-
czyć, że dziś gmina Radzanowo znaj-
duje się już w innej epoce.  
Szanowni Obywatele gminy Radza-
nowo! 
Nadszedł czas pożegnania i zarazem 
podsumowania mojej pracy i działal-
ności. Jako człowiek wywodzący się  
zawodowo ze środowiska ekonomicz-
no-gospodarczego, postawiłem na 
inwestycje i rozwój, czyli położenie 
trwałych fundamentów przyszłości. 
Jestem rad, że w dążeniu do celu zna-
lazłem tak wielu sojuszników, zwłasz-

cza wśród radnych kadencji 2002-
2006 i 2006-2010. Bez ich wsparcia 
nie zrobilibyśmy tak dużo. Raz jesz-
cze serdecznie dziękuję. Myślę też, że 
udało mi się stworzyć dobry zespół 
pracowników gminy, kompetentny, 
zgrany, odpowiedzialny, mogący pod-
jąć się nawet bardzo trudnych i skom-
plikowanych zadań. 
Oczywiście nie wszystko było idealne, 
zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy 
wąskie, partykularne interesy, wzięły 
górę nad dobrem ogólnospołecznym. 
Dotyczyło to w głównej mierze losów 
Szkoły Podstawowej w Ciółkówku i 
niektórych decyzji personalnych, nie-
będących po myśli części radnych. 
Rada stała się zbyt polityczna, a stwo-
rzenie i utrzymanie koalicji rządzącej 
w Radzie zbyt dużo kosztowało bu-
dżet gminy. Oceniam, że jest to kwota 
ponad 2 mln złotych, którą należało 
skierować na wiele innych potrzeb 
mieszkańców gminy Radzanowo. 
Drodzy Mieszkańcy gminy Radza-
nowa! 
Składając urząd nie żegnam się ze 
swoją gminą. Tutaj się urodziłem, tej 
ziemi oddałem wiele lat życia i pracy, 
tutaj wreszcie postanowiłem zamiesz-
kać na stałe. Przechodząc do innej 
rzeczywistości, nie zamierzam odsu-

wać się zupełnie od spraw mojej gmi-
ny i jej mieszkańców. Zawsze w miarę 
umiejętności i potrzeb będę służył ra-
dą i pomocą. Dziękuję Wam moi wy-
borcy za to, że daliście mi szansę 
sprawowania tej zaszczytnej funk-
cji, jaką jest stanowisko wójta. Mam 
nadzieję, że Was nie zawiodłem, cho-

ciaż jak każdy dokonujący swego bi-
lansu życiowego myślę, że mogłem 
zrobić więcej. Jeśli ktoś odczuwa ura-
zę i zawód to go przepraszam, ale 
moim credo życiowym było zawsze 
szukanie kompromisu. 

Tadeusz POKORSKI 
Wójt Gminy Radzanowo 
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Kilka słów przewodniczącej Rady Gminy Radzanowo - Jolanty Sochackiej 
Z sesji  Rady Gminy Radzanowo 
Szanowni Państwo, 
na ostatniej sesji dnia 11.09.2014r 
m.in. podjęliśmy uchwałę o współpra-
cy z Powiatem Płockim w zakresie 
budowy drogi w kierunku Kosina.  Ni-
kogo chyba nie trzeba przekonywać o 
potrzebie jej wyremontowania. Co-
dziennie jeździ tam Gimbus z  dziećmi 
i młodzieżą a nasi mieszkańcy do pra-
cy i innych instytucji na terenie Gminy. 
Ponadto  ten szlak komunikacyjny 
łączy naszą miejscowość z sąsiednimi 
Gminami.  Cieszy fakt, że udało się 
tak jak  i  w innych przypadkach
(chociażby budowa Domu Ludowego 
w Rogozinie, gdzie po stronie Gminy 
jest 36% kosztów a pozostałe to 
Urząd Marszałkowski, czy chodnika 
we współpracy ze Starostwem)
przystąpić do porozumienia z udzia-
łem 500tys. zł  po stronie Gminy  
gdzie pozostałe  4,5 mln zł to inne 
źródła. Niepisaną umową w Radzie 
jest aby przystępować do zadań, w 
których Gmina partycypuje w co naj-
wyżej 25% kosztów . W przypadku 
drogi do Kosina jest to 10% z Gminy, 
za które powstanie prawie 6km  funk-
cjonalnej drogi. Niewykorzystanie ta-
kiej okazji byłoby zaniechaniem god-
nym krytyki. Poza tym mówiąc o 
współpracy mam na myśli zdolność 
tworzenia więzi i współdziałanie z in-
nymi, umiejętność pracy w grupie na 
rzecz osiągania wspólnych celów i 
umiejętność zespołowego wykonywa-
nia zadań. Właśnie taka współpraca 
jest istotna dla poprawy warunków 
życia w gminie. Nie można negować 
zadań Powiatu, aby stawiać swoje 
warunki. Godząc się na współpracę 
należy wziąć pod uwagę wymagania 
dotyczące wykonywania zadań w tere-
nie zarówno przez Starostwo, Urząd 
Marszałkowski, czy Ministerstwo. Na 
każdym szczeblu należy liczyć się z 
konkretnymi obwarowaniami przydzie-
lanych środków finansowych. Należy 
więc uspakajać emocje i rozmawiać. 
Jeśli Państwo wskażą inne źródło fi-
nansowania niż pieniądze z powiatu, 
województwa czy Unii jestem gotowa 
na dyskusje i nowe rozwiązania. Mam 
wrażenie, że obecnie ze Starostwem 
współpracuje większość Rady a  z 
Urzędem Marszałkowskim mała grupa 
radnych, co jest nieprawdą, bo cała 
Rada otwiera się na współpracę w 
celu pozyskania pieniędzy ze struktur 
samorządowych wyższych szczebli. 
Dobrze się stało, że Rada uchwaliła 
Fundusz Sołecki na przyszły rok bu-
dżetowy. Dzięki temu łatwiej zauwa-
żyć i zrealizować  potrzeby mieszkań-
ców w konkretnych miejscowościach. 
Cieszymy się z faktu, że w większości 
ten Fundusz przeznaczony będzie na 
poprawę nawierzchni dróg czy chodni-
ki, bo tak się dzieje w całej Europie. 
Można też go potraktować jako uzu-
pełnienie pozyskiwanych przez gminy  
funduszy unijnych, z których lwia 
część w gminach Polski przeznaczana 
jest na kanalizację. Dlatego też mam 
nadzieję, że w nowej perspektywie 
unijnej pojawią się pieniądze na po-
wyższy cel i będzie można z nich sko-
rzystać, może razem z powiatem, mia-
stem lub województwem. 
Na koniec kadencji… 
W imieniu Rady Gminy Radzanowo i 
swoim własnym wyrażam wdzięcz-
ność za Państwa ożywione dyskusje 
na tematy artykułów i zainteresowanie 
dla pracy Samorządowców i władz na 
różnych szczeblach.  Dynamicznie 
zachodzące zmiany w życiu politycz-
nym i społecznym zmieniły dotychcza-

sowy model funkcjonowania samorzą-
du terytorialnego. Dziś mamy nie tylko 
zadania zapisane w prawie, ale rów-
nież otwarcie na człowieka a z drugiej 
strony także  coraz bardziej zróżnico-
wane potrzeby mieszkańców, takie jak 
kanalizacja, chodniki, ulice i wiele in-
nych. Chcemy czuć postęp technicz-
ny, korzystać z dóbr kultury, nauki i 
techniki na równi z mieszkańcami mia-
sta. To oczywiste, bo różnice w wa-
runkach życia na wsi i mieście zacie-
rają się (chociaż wiele osób nie chcia-
ło by takiego stanu rzeczy). Ilu jest 
ludzi, tyle jest potrzeb. Trudno więc do 
końca zrealizować zadania tak, aby 
zaspokoić oczekiwania wszystkich 
mieszkańców w gminie. Co wybrać? 
To jest pytanie, które dość często sta-
wiamy sobie zarówno w życiu osobi-
stym, zawodowym i społecznym. 
Szczególnie dla radnego istotne jest, 
aby kierować się dobrem ogółu a nie 
własnymi potrzebami. Zapewniam 
Państwa, że tak właśnie patrzą radni 
przy podejmowaniu uchwał większo-
ścią głosów. Wielu z Państwa uważa, 
że zmiany zachodzą zbyt wolno. Przy-
znaję Państwu rację- zbyt długo czeka 
się na decyzje administracyjne, roz-
strzygnięcie programów unijnych, w 
których przyznawane są dotacje na 
gminne inwestycje. Rada Gminy jako 
organ uchwałodawczy decyduje i za-
twierdza, jednak nie do końca ma 
wpływ na końcowy efekt zadania. Po-
służę się przykładem i odniosę do po-
łożenia chodnika przy ulicy Płockiej w 
Radzanowie. Od 10 lat monitowałam 
o wykonanie tego zadania. Dzięki 
współpracy i zaangażowaniu wielu 
osób zostały przeznaczone środki w 
budżecie gminy już w grudniu 
2013r.W tym roku zadanie miało być 
wykonane. Nie jest. Faktem jest ogło-
szony przetarg na budowę chodnika w 
Radzanowie, który będzie rozstrzy-
gnięty na początku października tego 
roku. Zaniepokojeni tym stanem rze-
czy mieszkańcy ulicy na sesji  w dniu 
11.09.2014r.  zaapelowali o odpoli-
tycznienie tego tematu i szybką budo-
wę chodnika z uwagi na zagrożenie 
bezpieczeństwa  użytkowników  ruchu 
drogowego. 
Pragnę zauważyć, że nasza Gmina to 
gościniec, na którym spotkać można 
wielu wspaniałych i pomysłowych lu-
dzi. Jak wiemy współpraca miedzy 
ludźmi oparta na kompromisie i  wza-
jemnym poszanowaniu zawsze przy-
nosi korzyści. Korzyści te są różne. 
Można je rozpatrywać z punktu widze-
nia politycznego, społeczno-
gospodarczego, naukowego czy kultu-
ralnego. Wszystkie one są ważne. 
Na sesjach Rady Gminy mieliśmy 
okazje Gościć wiele osób zatroska-
nych o sprawy drugiego człowieka., 
chętnie podejmującego trudy realizacji 
zadań własnych gminy. Pozwolę sobie 
wymienić na pierwszym miejscu Sto-
warzyszenia, które znakomicie odpo-
wiadają na potrzebę integracji środo-
wisk naszych wsi. Na szczególne wy-
różnienie zasługuje Stowarzyszenie 
„Czyste Ciółkowo”, które w spektaku-
larny sposób broni bezpieczeństwa 
lokalnego środowiska. Niestety, pomi-
mo wielu starań, w dalszym ciągu te-
mat nie jest ostatecznie wyjaśniony. 
Z przykrością stwierdziliśmy, że Rada 
Gminy nie ma narzędzi prawnych dla 
podjęcia strategicznych decyzji w 
sprawie działalności firmy ECO-
RIVER, która jest uciążliwa dla środo-
wiska. Podjęliśmy wiele działań mają-
cych na celu wyjaśnienie przyczyn 
zaistniałych faktów. Nadal wiele pytań 

pozostało bez odpowiedzi. Trudno się 
do tego odnieść, ponieważ w dalszym 
ciągu odbywają się spotkania przed-
stawicieli mieszkańców z władzami 
gminnymi, powiatowymi i wyższego 
szczebla. Jak pisałam powyżej decy-
zje administracyjne rządzą się odręb-
nymi prawami. Wyrażam pełne popar-
cie dla mieszkańców Ciółkowa w ich 
apelu o troskę dla czystego środowi-
ska. Mam nadzieję na szybkie działa-
nia władz w kierunku podjęcia  ade-
kwatnych decyzji do zaistniałej sytua-
cji w naszej Gminie. 
Ponadto chciałabym zwrócić uwagę 
na dobrą współpracę z zakładami 
opieki zdrowotnej, posterunku Policji, 
działalność Ochotniczych Straży Po-
żarnych, Stowarzyszeń: Przyjaciół 
Gminy Radzanowo, Teraz MY, LEA-
DER+, Nadzieja dla wszystkich w Ro-
gozinie, Nasze Stróżewko, Koło Ło-
wieckie TROP. Liderzy są w każdym 
środowisku, a osiągając sukcesy pro-
mują nasza gminę w Polsce i świecie. 
Można tu wymienić chociażby przed-
siębiorców, którzy często wspierają 
organizacyjnie  imprezy lokalne czy 
też poświęcają własny czas i pracę – 
jak np. p. Błażej Lewandowski  przy 
odmulaniu stawu w Radzanowie oraz 
rolnicy -p. Rembowski, p. Raczyński, 
którzy wsparli to przedsięwzięcie wła-
snym transportem i wielu mieszkań-
ców, którzy bezinteresownie trudzili 
się, aby wykonać zadanie. W tym 
miejscu dziękuję Panu Januszowi Bal-
skiemu i Sylwestrowi Ziemkiewiczowi, 
którzy koordynowali realizację przed-
sięwzięcia.   
Cieszymy się z osiągnięć młodzieży w 
sporcie i nauce. Godnym do naślado-
wania przykładem są : Anna Szczu-
towska, Marlena Wronka, Kacper Ra-
decki, Patrycja Kalbarczyk, Aleksan-
dra Grabarczyk, Emilia Grabarczyk, 
Bartosz Lejza, Julia Gontarek, Natalia 
Piórkowska, Julia Marciniak, Natalia 
Krysiak, Marcin Jaszczak, Piotr So-
chacki (wymieniłam uczniów, których 
nazwiska zostały podane przez szkoły
- laureatów pierwszych trzech miejsc 
w konkursach ogólnopolskich). 
 Doceniamy również współpracę z 
Urzędem Gminy i jednostkami samo-
rządu czy też sołtysami. 
 Pragnę szczególnie wyróżnić tu: 
GOPS, GKRPA,  Zakład Gospodar-
czy, biblioteki gminne, szkoły, przed-
szkola, GCI i CKiS.   
Kolejnym niezaprzeczalnym Liderem 
działań promującym gminę Radzano-
wo jest chór „Złota Jesień”, który jest 
przykładem sukcesu jaki można od-
nieść kiedy spokój, rozwaga i konse-
kwentna praca idą w parze z dobrą 
współpracą w gminie. 
Wspaniały klimat w naszym środowi-
sku lokalnym tworzą Emeryci i Renci-

ści z Koła nr 10. Składam tu słowa 
uznania dla zarządu Koła. 
Jako kolejny przykład dobrych praktyk 
pozwolę sobie wymienić działalność 
Księży Proboszczów – w Woźnikach i 
Rogozinie, którzy organizowali para-
fialne pikniki rodzinne.  
Ponadto szczególną uwagę chciała-
bym zwrócić na działalność Ks. Fran-
ciszka Stepnowskiego Proboszcza 
Parafii pod wezwaniem św. Floriana w 
Radzanowie. To on był pomysłodawcą 
i organizatorem corocznych rodzin-
nych rajdów rowerowych połączonych 
z ogniskiem, gawędą i poznawaniem 
historii i kultury powiatu płockiego. 
Rajdy te( do tej pory odbyło się ich już 
45) promują zdrowy, aktywny wypo-
czynek w gronie rodzinnym a przy 
okazji integrują  lokalną społeczność 
wsi. 
Patrząc na mijającą kadencję dostrze-
gam potrzebę powołania  Młodzieżo-
wej  Rady Gminy, która pełniłaby funk-
cje konsultacyjne. Młodym osobom 
często brakuje okazji by wyrazić swoją 
opinię a taka Rada  dawałaby takie 
możliwości przyczyniając się do pod-
wyższenia jakości dialogu społeczne-
go i kształtowania postaw aktywnego 
obywatelstwa. Myślę, że  mogłoby to 
być jednym z zadań  dla nowej Rady 
Gminy. 
Na zakończenie pragnę szczególnie 
podziękować osobom, z którymi naj-
bliżej współpracowałam, Radnym, p. 
Skarbnik Gminy, pani Marzenie Kowa-
lewskiej inspektor ds. obsługi Rady i 
wszystkim Pracownikom Urzędu Gmi-
ny. Ich otwarta postawa, która jest 
niezbędna do tworzenia wewnętrznej 
kultury naszej lokalnej społeczności, 
zdrowych relacji międzyludzkich, at-
mosfery dobrej współpracy przyczyni-
ła się do poczucia zadowolenia i suk-
cesu wielu mieszkańców naszej gmi-
ny. 
Raz jeszcze w imieniu Rady Gminy i 
swoim własnym każdemu z Państwa, 
nie sposób wszystkich wymienić, go-
rąco dziękuję za  trud i wysiłek, za 
wspieranie samorządu w realizacji 
jego zadań w różnych dziedzinach. 
Życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym oraz 
sukcesów i zrozumienia dla podejmo-
wanych przez Państwa decyzji. 
Wszystkim kandydatom do służby w 
nowej kadencji samorządu życzę suk-
cesu w nadchodzących wyborach.  
W związku z planowaną uroczystą 
sesją na koniec kadencji zwracam się 
do czytelników z prośbą o przekaza-
nie informacji o osobach bądź firmach 
z terenu gminy, które mogą się po-
chwalić osiągnięciami na poziomie 
województwa lub kraju w terminie do 
10 października 2014r. 

Jolanta Sochacka 

Radni Gminy Radzanowo podczas XXXV sesji 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%99%C5%BA_spo%C5%82eczna
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We wrześniu aż dwie drużyny OSP z 
terenu Naszej Gminy reprezentowały 
Powiat Płocki na zawodach sportowo 
pożarniczych strefowych a później 
wojewódzkich.  
Najpierw 7 września w Mławie odbyły 
się zawody strefowe skupiające zwy-
cięzców zawodów powiatowych i bę-
dące swego rodzaju eliminacjami do 
zawodów wojewódzkich. Powiat Płocki 
reprezentowały na tych zawodach: 
drużyna żeńska OSP Rogozino oraz 
drużyna męska OSP Juryszewo. Obie 
drużyny zajęły czołowe miejsca 
(odpowiednio 3 i 2) i zakwalifikowały 
się swoim występem do zawodów ran-
gi wojewódzkiej.  

W sobotę 15 września 
w Kozienicach odbyły 
się zawody wojewódz-
kie skupiające najlep-
sze drużyny z całego 
Mazowsza. W wyniku 
startu na zawodach za-
równo OSP Juryszewo 
jak i OSP Rogozino 
uplasowały się w pierw-
szej dziesiątce drużyn 
OSP na całe Woje-
wództwo. Podkreślenia 
należy fakt, że na około 
2000 jednostek Ochot-
niczych Straży Pożar-
nych na Mazowszu 
dwie drużyny z terenu 
Naszej Gminy zajmują 

czołowe miejsca w zawodach sporto-
wo-pożarniczych. Skład drużyny mę-
skiej OSP Juryszewo biorącej udział w 
zawodach: Duszczyk Marcin; Dusz-
czyk Tomasz; Szymański Michał; Piór-
kowski Łukasz; Borucki Janusz; Bielas 
Arek; Bijata Tomasz; Gołębiowski Da-
mian; Milczarek Radosław.Skład Za-
rządu OSP Juryszewo: Prezes-Bijata 
Krzysztof; Naczelnik-Szymański Ja-
cek; Skarbnik- Majowicz Henryk; Go-
spodarz – Bielas Arkadiusz; Sekretarz
- Cichecki Krzysztof; członkowie za-
rządu- Mioduski Henryk; Gorsiak Da-
riusz. Przewodniczący komisji rewizyj-
nej- Duszczyk Tomasz. 

OSP Juryszewo 

Sukcesy naszych strażaków Jak postępować w dniu wyborów? 

Uważam, że takie pytanie powinien 
postawić sobie w tym czasie, każdy 
Polak, a nawet cudzoziemiec, miesz-
kający na stałe w naszym kraju. Otóż 
już 16-tego listopada wybierzemy 
swoich przedstawicieli do samorzą-
dów szczebla gminnego, powiatowego 
i wojewódzkiego. Ja osobiście w wy-
borach nie kandyduję, więc nie powin-
nam być posądzona o jakąś stronni-
czość lub wykorzystywanie gminnej 
gazety do osobistych celów, czy ko-
rzyści. Chcę tylko zwrócić uwagę każ-
dego dorosłego Polaka na to, ile zale-
ży od tego czy pójdzie do urny wybor-
czej i dokona wyboru w interesie nie 
jakiejś jednostki, ale w interesie całe-
go społeczeństwa. W gazetce gminnej 
nie będę promować żadnego ugrupo-
wania wyborców, czy opcji politycznej. 
W życiu od polityki ważniejsza jest 
ludzka solidarność, poczucie jedności 
społecznej, a także świadomość de-
mokracji. 
Wiem, że czas przedwyborczy to czas 
psychicznego dyskomfortu, szczegól-
nie dla osób kandydujących, to czas 
kiedy pojawia się pokusa szkodzenia 
kontrkandydatom. Oby nie pojawiły się 
głosy podyktowane zazdrością lub 
chęcią wyeliminowania z gry kogoś, 
kogo stać na uczciwą pracę na rzecz 
społeczeństwa. 
Komitety wyborcze już się uaktywniły; 
kto ma oczy niech patrzy, kto ma uszy 
niech słucha, kto nie wie o co chodzi 

niech pyta. Niektóre posunięcia komi-
tetów bulwersują, godzą w naszą wol-
ność w demokratycznym kraju. Czy 
stać nas na grę fair play? Czy dla 
Gminy zdziałamy więcej siłą, czy rozu-
mem? Za błędy wyborcze płaci całe 
społeczeństwo, a nie tylko ci co mie-
szają. 
Proszę wszystkich o rozwagę i poczu-
cie obywatelskiego obowiązku. 
Każdy z nas ma prawo, wręcz obowią-
zek, kto poczuwa się do odpowiedzial-
ności za naszą przyszłość do czynne-
go zaangażowania się w poparcie i 
wybór najlepszych kandydatów do 
samorządów. Miejmy odwagę publicz-
nie wyrażać swoje stanowisko. Apelu-
ję o liczny i odpowiedzialny udział w 
zebraniach przedwyborczych i w sa-
mym akcie głosowania w dniu 16-tego 
listopada. 
Życzę wszystkim Państwu i sobie 
oczywiście, abyśmy 17-tego listopada 
obudzili się w rzeczywistości godnej 
uczciwych Polaków; żeby nowo wy-
brane samorządy służyły obywatelom, 
działały na rzecz rozwoju i poprawy 
relacji społecznych. Niech sprawiedli-
wość społeczna przestanie być wraże-
niem, a stanie się rzeczywistością 
dnia codziennego. 

Jadwiga Gąsecka  
Sołtys Rogozina   

Kilka słów radnej Ewy Przygody 
Ewa Przygoda – radna Rady Gminy 
Radzanowo w latach 2010 - 2014. 
Mandat radnej Rady Gminy Radzano-
wo otrzymałam 21 listopada 2010 ro-
ku. Jako radna starałam się reprezen-
tować potrzeby wyborców nie tylko 
tych, którzy głosowali na mnie, ale 
wszystkich mieszkańców Rogozina. 
Za swój podstawowy obowiązek uwa-
żałam utrzymanie stałej więzi z miesz-
kańcami oraz organizacjami społecz-
nymi takimi jak: Nadzieja dla Wszyst-
kich, Ochotnicza Straż Pożarna oraz 
Szkoła Podstawowa w Rogozinie. Mo-
ja działalność społeczna jako radnej 

polegała także na przyjmowaniu po-
stulatów zgłaszanych przez mieszkań-
ców Rogozina i przedstawianiu ich do 
realizacji Radzie Gminy Radzanowa.       
Część mojej diety radnej starałam się 
przekazywać dla najbardziej potrzebu-
jących dzieci i dorosłych Rogozina. 
Na uwagę zasługuje także to, iż 
wspólnie z lokalną społecznością uda-
ło się rozwiązać wiele różnorodnych 
problemów, które w tym czasie zaist-
niały. Za najważniejsze z nich uwa-
żam: 
- utrzymanie linii autobusowej P-4, 
- utrzymanie Poczty Polskiej w Rogoz-

inie, 
- przeprowadzenie remontu Domu 
Ludowego w Rogozinie, 
- uporządkowanie placu wokół przy-
stanku autobusowego, na którym za-
sadzono kwiaty, a po jego przeciwnej 
stronie położono chodnik i namalowa-
no pasy na ul. Mazowieckiej. 
Ponadto nie pobierając opłat finanso-
wych służyłam mieszkańcom pomocą 
prawna, m. in. w wypełnianiu różno-
rodnych wniosków skierowanych do 
Sądów, Urzędu Gminy i Urzędu Skar-
bowego w Płocku. 
Praca w Radzie Gminy daje mi 

ogromna sa-
tysfakcję, a 
zwłaszcza, 
gdy udaje się 
zrealizować 
postulaty 
zgłaszane 
innym przez 
mieszkańców 
Rogozina. 
Lubię działać 
społecznie, a pomaganie innym przy-
nosi mi ogromna radość. 

Ewa Przygoda 
Radna  Gminy Radzanowo 

Kilka słów radnego Ryszarda Jóźwiaka 
Szanowni Państwo, 
Chciałbym się podzielić informacjami 
jakie uzyskałem podczas XV Kongre-
su Gmin Wiejskich, gdzie miałem 
przyjemność uczestniczyć. Kongres 
odbywał się z udziałem prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego oraz 
przedstawicieli parlamentu i rządu RP.  
Głównym celem Kongresu było zaini-
cjowanie ogólnej debaty na temat roli 
obszarów wiejskich w rozwój Polski. 
Podczas Kongresu odbyły się również 
debaty związane z finansowaniem i 
realizacją gminnych zadań. 

Nową inicjatywą realizowaną podczas 
XV Kongresu było forum Skarbników 
Gmin Wiejskich z udziałem Ministra 
Finansów i Regionalnych Izb Obra-
chunkowych. Niestety nie doszły mnie 
głosy narzekań o zadłużeniu gmin 
wiejskich. Występuje bowiem duże 
zróżnicowanie zadłużenia. Na 1566 
gmin wiejskich występuje 70 gmin o 
najniższym zadłużeniu na jednego 
mieszkańca, tj. ok. 20 zł na osobę. 
Rekordzistą zadłużenia jest gmina, 
której zadłużenie wynosi ponad 7000 
zł na jednego mieszkańca. Znaczna 

część gmin ma zadłużenie poniżej 
4000 zł na mieszkańca. W Gminie 
Radzanowo sytuacja nie przedstawia 
się tak dramatycznie  -jak twierdzą 
sceptycy, Mianowice dług publiczny 
wynosi 565 zł na jednego mieszkańca. 
Uważam, ze nie mamy powodu do 
narzekań w zestawieniu z innymi gmi-
nami. 
Realizowane na dużą skalę inwesty-
cje , które dokonują się na terenie 
Gminy Radzanowo, nie spowodowały  
nagłego wzrostu zadłużenia. Korzy-
stając z okazji chciałbym podziękować 

Pani Skarb-
nik – Marioli 
Lorenc i Pa-
nu Wójtowi – 
Tadeuszowi 
Pokorskiemu 
oraz całej 
Radzie Gmi-
ny za dobre i 
rozsądne 
gospodarowanie finansami i inwesty-
cjami Gminy Radzanowo. 

Ryszard Jóźwiak 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy   

Kilka słów radnego Kazimierza Gajewskiego 
Szanowni Państwo, pełnie zaszczytną 
funkcję radnego z okręgu Białkowo, 
Chomętowo, Szczytno. Jako Wasz 
reprezentant staram się rozwiązywać 
zgłaszane do mnie przez Państwa 
problemy. Nie wszystkie sprawy są 
proste i nie wszystkie da się skutecz-
nie załatwić.  W ciągu ostatnich lat 
udało się Naszemu samorządowi min. 
zmodernizować, dzięki pozyskanym 
środkom z UE, drogę gminną od Biał-
kowa przez Chomętowo do Wodzymi-
na. Ponadto, również dzięki dotacji z 

UE zakupiono wyposażenie świetlic 
wiejskich w Białkowie i Szczytnie.  
Za jedną z najbardziej potrzebnych 
inwestycji pozostającą do wykonania 
na naszym terenie uznaję  moderniza-
cję drogi powiatowej Białkowo- 
Szczytno. Właśnie w tym temacie wie-
lokrotnie interweniowałem u Pana 
Wójta. Wspólnie z pozostałymi Rad-
nymi podjęliśmy uchwałę w sprawie 
podjęcia negocjacji z Powiatem Płoc-
kim dotyczących wspólnego wykona-
nia dokumentacji projektowej przebu-

dowy tej właśnie drogi. Na przedsta-
wioną przez Gminę propozycję Staro-
sta odpowiedział, że z przyjemnością 
przyjmuje naszą inicjatywę, i ze 
względu na obciążenie budżetu po-
wiatu wcześniej zaplanowanymi już 
inwestycjami, traktuje Naszą propozy-
cję jako wniosek do budżetu na 2015 
rok.   W związku z tym mam nadzieję, 
że moje starania uda się zwieńczyć w 
przyszłym roku i projekt budowlany 
drogi zostanie opracowany.  Liczę, że 
dokumentacja budowlana będzie 

pierwszym 
krokiem do 
rozpoczęcia 
w przyszłości 
modernizacji 
drogi Białko-
wo-Szczytno.  

 
 
 

Kazimierz Gajewski 
Radny Gminy Radzanowo 
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Świetlica wiejska PRZYSTANEK w Rogozinie 
Świetlica wiejska stanowi zazwyczaj 
centrum, wokół którego skupiają się 
wolontariusze prowadzący działalność 
kulturalną i edukacyjną na rzecz spo-
łeczności lokalnej - przede wszystkim 
dla dzieci zamieszkujących pobliskie 
wsie. 
W 2012 roku z inicjatywy Radnej Gmi-
ny Radzanowo Agaty Trojanowskiej 
została założona świetlica wiejska 
"Przystanek" z siedzibą w Rogozinie -  
działająca głównie dla mieszkańców 
pobliskich miejscowości. Inicjatywa ta 
zyskała znaczącą aprobatę mieszkań-
ców, wielu z nich bezpośrednio zaan-
gażowało się w świetlicowe zajęcia. 
Działalność świetlicy obejmuje zarów-
no regularne cotygodniowe zajęcia 
edukacji kulturalnej i wychowania 
przez sztukę, jak i cyklicznie organizo-
wane warsztaty okolicznościowe- 
wielkanocne, bożonarodzeniowe itp. 
dla dzieci oraz seniorów. Wszelkie 
działania podejmowane są bezpłatnie 
dzięki pracy wolontariuszy oraz przy 
bezcennym wsparciu władz Gminy 
Radzanowo – Pana Wójta Tadeusza 
Pokorskiego i Pani Skarbnik Marioli 
Lorenc oraz proboszcza ks. dr Janu-
sza Wiśniewskiego, a przede wszyst-
kim rodziców dzieci uczęszczających 
do świetlicy - większość inicjatyw nie 
mogłaby zaistnieć bez ich włączenia 
się w proces twórczy, przyprowadza-
nia i odbierania dzieci, zachęcania i 
wspierania ich indywidualnej pracy. 
Wielu rodziców interesuje się potrze-
bami świetlicy i angażuje w wykony-
wanie dekoracji, przygotowywanie 
strojów, pieczenie ciast itd. Wolonta-
riusze świetlicy – Angelika Jezierska, 
Agnieszka Jankowska, Andrzej Jan-
kowski, Magdalena Kowalewska oraz 
Agata Trojanowska - tworzą warunki 
odpowiednie dla ruchu artystycznego, 
w tym amatorskiego, pozwalające za-
istnieć różnorodnym kołom i klubom 
zainteresowań, sekcjom i zespołom 
folklorystycznym, grupom osób zajmu-

jących się rękodziełem. Regularnie 
organizowane są spektakle, koncerty, 
festiwale, wystawy, odczyty, imprezy 
artystyczne, rozrywkowe i turystyczne. 
Dodatkowo koordynowane są działa-
nia na terenie gminy w zakresie orga-
nizacji plenerowych imprez kultural-
nych, promocji i organizacji wolonta-
riatu. 
W ramach organizowanych imprez i 
spotkań okolicznościowych uczestnicy 
zajęć świetlicowych sami pieką ciasta, 
pierniczki, przygotowują wigilijne po-
trawy. Co roku w styczniu, w święto 
Trzech Króli, mają miejsce jasełka 
oraz kolędowanie na rzecz hospicjum 
w Płocku (Stowarzyszenie Hospicyjno
-Paliatywne "Hospicjum Płockie" im. 
św. Urszuli Ledóchowskiej). Co roku 
udaje się zebrać coraz większe kwoty, 
poczynając od 600zł do ok. 1 tysiąca 
zebranego w styczniu 2014r . Świetli-
ca organizuje też pola nadziei - kwe-
stowanie na rzecz hospicjum płockie-
go im. Św. Urszuli Ledóchowskiej. 
Poprzez przygotowywanie fantów na 
licytację dla Wielkiej Orkiestry Pomo-
cy Świątecznej mamy swój udział w 
zbiórce organizowanej przez dyrekto-
ra CKiS Radosława Karwowskiego. 
Każdej zimy organizowany jest, cie-
szący się dużym zainteresowaniem, 
wesoły kulig. Impreza może się odby-
wać dzięki finansowemu wsparciu 
proboszcza ks. dr Janusza Wiśniew-
skiego, zorganizowaniu ogniska, cie-
płej herbaty przez radnego Bogusława 
Gołębiewskiego czy Państwa Zem-
brzuskich oraz dzięki dyrektorowi 
CKiS Radosławowi Karwowskiemu 
odpowiedzialnemu za fotografie i kieł-
baski.  
Świetlica dwukrotnie uczestniczyła w 
przygotowaniach olimpiady - oprócz 
zawodów sportowych organizowanych 
przy wsparciu animatorów z rogoziń-
skiego orlika rodzice oraz mieszkańcy 
pomagali w przygotowaniach typu: 
konkursy plastyczne, drobne zawo-

dy .Dużym powodzeniem cieszyło się 
malowanie twarzy – w tym miejscu 
podziękowania dla Beaty Kapowickiej 
oraz młodzieży: Agaty Czerwińskiej i 
Katarzyny Frączak. 
Świetlica jest czynna w dni powsze-
dnie od godziny 18-19, przy włączeniu 
się większej liczby wolontariuszy za-
istnieje możliwość wydłużenia godzin 
otwarcia. Zajęcia przeznaczone są dla 
dzieci od 6 roku życia, dla młodzieży i 
osób starszych. Obecnie do świetlicy 
przychodzi od 18 do 27 dzieci i mło-
dzieży oraz kilka osób dorosłych, w 
zależności od rodzaju zajęć. Spotka-
nia są nieodpłatne- liczy się każda 
pomoc i zaangażowanie rodziców, 
dziadków, rodzeństwa, sąsiadów.  
W poniedziałki odbywają się zajęcia 
plastyczno- konstruktorskie, na któ-
rych dzieci tworzą inscenizacje do 
spektakli oraz dekoracje, np. na bal 
andrzejkowy. We wtorek odbywają się 
spotkania z językiem angielskim, w 
czasie których każde dziecko otrzyma 
pomoc w przyswojeniu tego języka. W 
środy mają miejsce zajęcia kółka tea-
tralnego, cieszącego się ogromną po-
pularnością. W ostatnim czasie dzieci 
z kółka teatralnego wystawiły takie 
sztuki, jak: „Grzech z walizką”- jest to 
pantomima z głównym rekwizytem- 
walizką, pięknie przystrojoną przez 

dzieci. Sednem przedstawienia jest 
zobrazowanie, na czym skupiają się 
ludzie w codziennym życiu- na posia-
daniu, konsumpcjonizmie, dobrach 
materialnych. Nawiązanie do tego 
tematu można odnaleźć w artykule 
wrześniowej gazetki-  „Gadżeciarskie 
społeczeństwo”. „Prezent dla najbliż-
szych” to przedstawienie oparte na 
tekstach własnych i myślach Bruno 
Ferrero. „Alchemik”- spektakl przed-
stawia fragment historii pasterza o 
imieniu Santiago, podążającego ze 
swoim stadem owiec po Andaluzji. 
Miał on zostać księdzem, ale porzucił 
naukę dla podróżowania. W trakcie 
wędrówki zostaje zachęcony do po-
dróży do Egiptu i przekonany, że każ-
dy człowiek ma swoją Własną Legen-
dę, czyli jakąś życiową misję, która 
powinna być zrealizowana, choćby za 
cenę największego poświęcenia. 
Obecnie dzieci przygotowują przed-
stawienie „Jaś i Małgosia” – sztuka 
nawiązuje do części radosnej modli-
twy różańcowej. 
W piątki odbywają się ćwiczenia scho-
li (17.30-18.00), a następnie zabawy 
karaoke (18.00-19.00). Dziękuję 
wszystkim za udzieloną pomoc i 
wspieranie w bieżących inicjatywach. 

Agata Magdalena Trojanowska  
Radna Gminy Radzanowo 

Innowacyjne metody i technologie w Szkole Podstawowej w Ciółkówku 

Szkoła Podstawowa w Ciółkówku 
jako jedna z 250 szkół w Polsce reali-
zuje  od 2012 r. listopada 2014 r. inno-
wacyjny projekt z zakresu Podnosze-
nia kompetencji uczniowskich w dzie-
dzinie nauk matematyczno przyrodni-
czych i technicznych z wykorzysta-
niem innowacyjnych metod i technolo-
gii EDUSCIENCE.  
Projekt jest finansowany Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 
III – Wysoka jakość systemu oświaty – 
Działanie 3.5 – projekty innowacyjne. 
Szkoła otrzymała tablicę multimedial-
ną, profesjonalną stację monitorowa-
nia pogody oraz sprzęt komputerowy. 
Projekt zapewnia „żywe” i fascynujące 
poznawanie świata nauk matematycz-
no - przyrodniczych, a także doskona-
lenie języka angielskiego.  
W ramach projektu powstała nowo-
czesna platforma e-learningowa, na 
której zamieszczane są lekcje przygo-
towane w oparciu o zagadnienia udo-
stępnione przez pracowników nauko-
wych Polskiej Akademii Nauk. Korzy-
stamy z gotowych materiałów, jak i 
samodzielnie układamy nowe treści, 
do prezentacji których wykorzystujemy 
interaktywne narzędzia platformy (np. 
zestawy gier, quizy). 
W ubiegłym roku  byliśmy na wyciecz-
ce naukowej związanej z projektem 
Eduscience. Uczniowie mogli uczest-
niczyć w dwudniowym wyjeździe cał-
kowicie bezpłatnie.  
Wycieczkę uczniowie rozpoczęli od 

rezerwatu przyrody na obrzeżach Bel-
ska. Leśniczy przy ognisku z zapałem 
o swojej pracy. Przybliżył także funk-
cje jakie spełniają rezerwaty przyrody. 
Potem udali się do Centralnego Ob-
serwatorium Geofizycznego Instytutu 
Geofizyki PAN w Belsku. Poznali cie-
kawy charakter zjawisk magnetycz-
nych oraz atmosferycznych. Nieza-
przeczalnie jednak największe zainte-
resowanie wzbudzały eksperymenty 
związane z wykorzystaniem energii 
słonecznej. Drugiego dnia naukową 
przygodę rozpoczęli od odwiedzenia 
siedziby Instytutu Geofizyki PAN w 
Warszawie. Zajęcia m.in. na temat kuli 
ziemskiej oraz mechanizmami prze-
mieszczania się kontynentów były 
przeplatane eksperymentami oraz 
grami dydaktycznymi. Ostatnim eta-
pem naszej wycieczki była wizyta w 
Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Na-
uk, gdzie  wzięliśmy udział w zaję-
ciach muzealnych. Dowiedzieliśmy 
się, że na terenach Polski żyły w dale-
kiej przeszłości nie tylko mamuty ale 
także słonie leśne. Oglądaliśmy ska-
mieniałe szczątki tych organizmów 
oraz kolorowe minerały. Ciekawym 
doświadczeniem była także zabawa w 
paleontologa i składanie modelu 
szkieletu mamuta. Z wycieczki przy-
wieźli duży zasób wiedzy i umiejętno-
ści, wspaniałe wspomnienia.  
Projekt EDUSCIENCE zmienia proces 
nauczania, zachęca do autonomii w 
procesie nauki, przyspiesza przebieg 

procesów rozumienia, zapa-
miętywania, integracji wiedzy 
i umiejętności. Nauka jest 
szybsza i przychodzi z łatwo-
ścią, w naturalny sposób. 

SP Ciółkówko 

http://www.igf.edu.pl/pl
http://www.igf.edu.pl/pl
http://www.mz.pan.pl/
http://www.mz.pan.pl/


Komisja Rewizyjna 
Jacek Szymański - Przewodniczący Komisji 
Agata Trojanowska - Wiceprzewodnicząca Komisji 
Bogumił Janusz Gołębiowski - Członek Komisji 
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Leszek Ura - Przewodniczący Komisji 
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Tadeusz Jankowski - Członek Komisji 
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W ciepły słoneczny dzień 25 września 
2014 roku odbył się jubileuszowy XV 
Jesienny Bieg Przełajowy na Mazow-
szu organizowany przez Uczniowski 
Klub Sportowy „Atleta” i Szkołę Pod-
stawową im. Mikołaja Kopernika w 
Zespole Szkół w Radzanowie.  
Bieg propaguje sport i profilaktykę 
oraz promuje gminę Radzanowo, po-
wiat płocki i województwo mazowiec-
kie. Cele sportowe to głównie popula-
ryzacja lekkiej atletyki w środowisku 
młodzieży szkolnej i upowszechnianie 
sportu rekreacyjnego oraz rywalizacja 
drużynowa szkół podstawowych i gim-
nazjalnych w kategoriach chłopców i 
dziewcząt. Poprzez udział w biegach 
przełajowych propagujemy zdrowy styl 
życia od przedszkola do dojrzałości w 
trzeźwości, kształtujemy właściwe po-
stawy i zachowania wśród uczestni-
ków biegu.  
Sponsorami imprezy była Gmina Ra-
dzanowo oraz Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Radzanowie, Agromin ZHU Krzysz-
tof Grabarczyk, Sylwester Ziemkie-
wicz, Wielobranżowa Działalność 
Handlowa Klekowicka Anna, Bank 
Spółdzielczy w Płocku Oddział w Ra-
dzanowie. Opiekę medyczną nad im-
prezą sprawował – NZOZ „Medicines” 
Łubki Nowe. 
W biegach uczestniczyli uczniowie i 
uczennice szkół podstawowych, gim-
nazjów i przedszkoli (klas „zero”) z 
gminy Radzanowo i okolicznych gmin 
i powiatów oraz inne chętne osoby. W 
dwudziestu dwóch kategoriach biego-
wych uczestniczyło 580 zawodników 
(301 chłopców i 279 dziewcząt). Byli 
to uczniowie ze Szkół Podstawowych 
z: Blichowa, Bulkowa, Ciółkówka, No-
wego Miszewa, Radzanowa, Rogozi-
na, Smardzewa, Małej Wsi i SP 13 z 

Płocka, gimnazjów z: Blichowa, Ra-
dzanowa, Bulkowa, Małej Wsi, Gimna-
zjum 13 z Płocka, Gimnazjum 5 z 
Płocka, Gimnazjum 6 z Płocka oraz 
Samorządowego Przedszkola z Ra-
dzanowa, a także  – 2 mężczyzn i 6 
kobiet w ostatnich dwóch kategoriach 
„Bieg Trzeźwości”. Udział w zawodach 
brali również nauczyciele opiekujący 
się dziećmi i młodzieżą, uczniowie 
kibicujący, a nie startujący w zawo-
dach oraz rodzice i inni mieszkańcy 
Radzanowa i okolic. 
 Zawody rozpoczęli Dyrektor Zespołu 
Szkół w Radzanowie Bolesław Urba-
niak oraz prezes UKS Atleta Ireneusz 
Gontarek.  Biegi odbyły się na boisku 
szkolnym za przedszkolem i ulicach 
pobliskiego osiedla. Podziękowania 
należą się nauczycielom i pracowni-
kom Szkoły Podstawowej i Publiczne-
go Gimnazjum w Radzanowie za sę-
dziowanie na starcie, mecie i trasie 
zawodów oraz opiekę nad uczestnika-
mi. Po ukończonych biegach każdy 
uczestnik mógł napić się ciepłej her-
baty.  Zawodnicy na mecie otrzymy-
wali okazjonalny button. Dla zwycięz-
ców indywidualnych były medale, dy-
plomy i koszulki sportowe z logo biegu 
oraz statuetka dla zdobywcy I miejsca. 
W „Biegu Trzeźwości” medaliści otrzy-
mali również nagrody rzeczowe. W 
klasyfikacji drużynowej chłopców i 
dziewcząt szkół podstawowych i gim-
nazjalnych nagrodzeni otrzymali pu-
chary. 
Głównym organizatorem zawodów był 
prezes UKS „Atleta” Ireneusz Gonta-
rek, współorganizatorami były Monika 
Wolińska i Elżbieta Podwiązka. 
Dziękujemy za udział w zawodach i 
zapraszamy za rok. 

Monika Wolińska 
Sekretarz UKS „Atleta”   

Podsumowanie XV Jesiennego Biegu Przełajowego na Mazowszu 

Kanalizacja jest tak zaprojektowana, 
by przyjmować ścieki z naszych do-
mów, nieczystości sanitarne i papier 
toaletowy. Śmieci wrzucone do toale-
ty, mogą zapychać nie tylko sedes, 
ale również wewnętrzną kanalizację 
budynku co może doprowadzić do 
cofnięcia ścieków, zalania mieszkania 
i stać się przyczyną poważnej awarii. 
To zaś powoduje duże straty material-
ne. Nawet najlepiej zaprojektowana i 
wykonana instalacja może się zapy-
chać, jeśli nie będziemy z niej właści-
wie korzystać.  
Za ścieki posiadające dużą zawartość 
części stałych (szmaty, plastiki, pia-
sek, osady itp.), opłata za odbiór jest 
zwiększona trzykrotnie.  
Wyrzucając odpady stałe do pojemni-
ków przeznaczonych na odpady, nie 
są naliczone dodatkowe opłaty. 
Czego nie wolno wrzucać do sedesu ! 
Środków higieny osobistej (waciki, 
podpaski, tampony, chusteczki nawil-

żone, wata, pieluchy, ręczniki papiero-
we, patyczki do uszu).  
Rajstop, szmat, bandaży, materiałów 
opatrunkowych - z zawartością włó-
kien naturalnych i syntetycznych, któ-
re nie rozpuszczają się w wodzie, zbi-
jających się w rurach w zwartą masę.  
Kości, odpadów kuchennych, tłusz-
czów i olejów, które pod wpływem 
zimnej wody tężeją w rurach, i zmniej-
szają ich średnicę, jak również łączą 
się z innymi śmieciami tworząc nie-
przepuszczalną bryłę. Resztki jedze-
nia przyciągają gryzonie (myszy i 
szczury), które osiedlają się w kanali-
zacji i mogą być nosicielami groźnych 
chorób.  
Lekarstw, igieł, farb oraz chemikaliów 
innych niż powszechnie używane 
środki czystości. Zawarte w nich sub-
stancje chemiczne są szkodliwe dla 
pożytecznych mikroorganizmów 
oczyszczających ścieki w biologicznej 
części oczyszczalni ścieków.  

Materiałów budowla-
nych (zaprawy cemen-
towe, gruz, kamienie, 
piach, gips, kleje, lakie-
ry, żywice ), które opa-
dają na dno przewo-
dów kanalizacyjnych 
tworząc zwarte i trudne 
do usunięcia zatory.  
Części stałych nie roz-
puszczalnych w wodzie 
(rękawice gumowe, 
prezerwatywy, włosy, 
torebki foliowe, korki, 
butelki, zabawki, itp.).  
 

Opracowano z materia-

łów Wodociągów Płoc-

kich  

Kanalizacja to nie śmietnik! 

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

