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Egzemplarz bezpłatny

Ważne tematy:
·

Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy

·

Nowe godziny pracy Urzędu Gminy
w Radzanowie

Jesteś mieszkańcem Gminy Radzanowo,
ale nie jesteś tu zameldowany? Twój podatek
zasila konto innego Samorządu! Warto to
zmienić! Płać podatek dochodowy w miejscu
zamieszkania, a on wróci do Ciebie w postaci
nowych inwestycji, z których będziesz korzystać!
Co zrobić, by podatek trafił do Gminy Radzanowo? Jeśli jesteś zameldowany poza
Gminą Radzanowo, a mieszkasz na jej terenie, to powinieneś zgłosić faktyczne miejsce
zamieszkania do Urzędu Skarbowego poprzez formularz ZAP–3 lub w rocznym rozliczeniu podatkowym, w części B zeznania
podatkowego PIT – 37, wpisać aktualny adres
zamieszkania (a nie zameldowania !)
Twój podatek wpłynie do kasy Gminy, w
której mieszkasz! Udział w podatku dochodowym, płaconym przez mieszkańców, to dla
Naszej Gminy podstawowe źródło dochodu.

W 2013 roku do budżetu Gminy wpłynęło z
tego tytułu 4 217 242 zł,co stanowi około 19 %
wszystkich dochodów Gminy.
Konkurs: „Tutaj mieszkam Tutaj płacę
podatki” Złóż poprawnie i terminowo zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym w
Płocku, wpisując w punkcie - miejsce zamieszkania - Gminę Radzanowo. Zachowaj
kopię złożonej deklaracji PIT. Wypełnij formularz konkursowy i wrzuć go do urny w Biurze
Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Radzanowie.
Konkurs trwa: od 9 marca 2015 do 8 maja
2015. Dla 3 szcześliwców czekają atrakcyjne
nagrody.
Regulamin i szczegóły konkursu na stronie
internetowej: www.radzanowo.pl i w Biurze
Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

·

Zmiana siedziby Filii Bibliotecznej
w Rogozinie

·

System Rejestrów Państwowych

·

Budowa kanalizacji w Nowym Boryszewie

·

·

Spotkanie w sprawie budowy sieci gazowej
w naszej gminie
II Turniej Sołectw w halowej piłce nożnej

Zawsze aktualne informacje z Gminy Radzanowo znajdziesz na stronie internetowej www.radzanowo.pl
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I N F O R M AT O R

Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy

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

Numery wewnętrzne:
20 - Biuro Obsługi Interesanta
21 - Podatki, odpady komunalne, działalność
gospodarcza
22 - Inwestycje, zamówienia publiczne
23 - Gospodarka wodno-ściekowa,
sołectwa
24 - Zagospodarowanie przestrzenne,
ochrona środowiska
25 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
26 – Sprawy organizacyjne i obywatelskie
27 – Urząd Stanu Cywilnego
28 – Oświata
29 – Sekretariat
30 – Faks

Godziny urzędowania
poniedziałek

7:30 - 15:30

wtorek

7:30 - 16:30

środa

7:30 - 15:30

czwartek

7:30 - 15:30

piątek

8:00 - 15:00

Zapraszamy do nowo otwartego Biura
Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy
w Radzanowie.
Utworzenie Biura Obsługi Interesanta
ma na celu udoskonalenie wewnętrznych procedur w urzędzie, zapewniających przejrzystość działania oraz doskonalszą obsługę obywateli. Biuro Obsługi
Interesanta (BOI) mieści się w budynku
Urzędu Gminy w Radzanowie (parter).
Do zadań Biura Obsługi Interesanta
należy:
· udzielanie informacji o trybie, sposobie

Nowe godziny pracy
Urzędu Gminy

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radzanowie
ul. Płocka 32
opsradzanowo@plock.home.pl
Dział Pomocy Środowiskowej:
tel.: (24) 261 34 97 wew. 25
Dział Świadczeń Rodzinnych:
tel.: (24) 261 34 97 wew. 25
Zakład Gospodarczy
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
ul. Rolna 4
tel.: (24) 261 34 21
tel./Fax: (24) 261 34 36
zgradzanowo@vp.pl

Od poniedziałku 30 marca br. ulegają
zmianie godziny pracy Urzędu Gminy w
Radzanowie. Nowe godziny obowiązywać będą Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół.
Godziny urzędowania:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
8:00 - 15:00

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.zsradzanowo.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.pl
Samorządowe Przedszkole
w Radzanowie
ul. Marii Konopnickiej 3
tel.: (24) 265 43 44
www.spr.przedszkolowo.pl

ciągowej i kanalizacyjnej;
· dodatków mieszkaniowych;
· usunięcia drzew i krzewów;
· wydania decyzji „środowiskowej”;
· nadania numeru nieruchomości;
· przeniesienia ostatecznych decyzji na
inny podmiot.
Godziny urzędowania BOI:
Poniedziałek

09:00 - 17:00

Wtorek

10:00 - 18:00*

Środa

09:00 - 17:00

Czwartek

10:00 - 18:00

Piątek

08:00 - 15:00

·Dyżur w Domu Ludowym
w Rogozinie ul. Strażacka 3
Kontakt:
tel. (24) 261 34 97 wew. 20
E-mail: boi@radzanowo.pl
ZR

Katalog biblioteki dostępny on – line
Uruchomiona została aplikacja czytelnika systemu MAK+ umożliwiająca: przeszukiwanie katalogów bibliotek
powiązanych z czytelnikiem, przeszukiwanie katalogów bibliotek korzystających
z systemu MAK+, sprawdzanie statusów
wypożyczonych pozycji w powiązanych z
czytelnikiem bibliotekach (wkrótce), rezerwowanie dostępnych pozycji w powiązanych z czytelnikiem bibliotekach
(wkrótce)
Katalog Gminnej Biblioteki Publicznej w

Radzanowie oraz Filii w Rogozinie dostępny jest na stronie internetowej
www.radzanowo.pl w zakładce Jednostki
organizacyjne >>> Gminna Biblioteka
Publiczna w Radzanowie >>>Katalog on
-line Radzanowo lub Katalog on-line
Rogozino. Katalogi nie zawierają jeszcze
całości zbiorów, ale są aktualizowane na
bieżąco. Zachęcamy do korzystania.
Urszula Chotlewska

Zmiana siedziby Filii Bibliotecznej
w Rogozinie
Uprzejmie informujemy o zmianie lokalizacji Filii Bibliotecznej w Rogozinie.
Obecnie mieści się w wyremontowanym
Domu Ludowym przy ul. Strażackiej 3.
Otwarcie biblioteki w nowej lokalizacji
planowane jest na początek kwietnia br.
O dokładnym terminie poinformujemy
na stronie internetowej Gminy
www.radzanowo.pl
Już dziś serdecznie Państwa zapraszamy do naszej nowej siedziby, zarówno

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

załatwienia określonej sprawy, wymaganych dokumentach, załącznikach, terminach, opłatach oraz trybie odwoławczym;
· udostępnianie niezbędnych druków,
wniosków, formularzy oraz pomoc w ich
wypełnieniu;
· przyjmowanie i rejestracja dokumentów składanych przez klientów oraz
skierowane do właściwego wydziału;
· informacja o strukturze organizacyjnej
urzędu, jednostkach organizacyjnych i
jednostkach pomocniczych.
W Biurze Obsługi Interesanta można
złożyć wnioski w sprawach dotyczących:
· wydania wyrysów i wypisów z planów
zagospodarowania przestrzennego;
· wydania zaświadczeń o przeznaczeniu
nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego;
· wydania opinii lokalizacyjnych;
· podziału i rozgraniczenia nieruchomości;
· wydania warunków technicznych do
projektowania przyłączy do sieci wodo-

naszych stałych czytelników, jak i tych
którzy będą chcieli wejść do tego grona.
Nowoczesne wnętrze, a przede wszystkim przyjazne zarówno dla najmłodszych, jak i najstarszych z pewnością
zachęci do częstych odwiedzin.
Urszula Chotlewska

Od 30 marca br. ulegają zmianie również godziny pracy Gminnego Centrum
Informacji w Radzanowie.

Zapraszamy na ORLIK w Rogozinie

Godziny urzędowania:

Centrum Kultury i Sportu zaprasza
mieszkańców Gminy Radzanowo do
korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych: „Moje Boisko ORLIK 2012” w Rogozinie przy ul. Mazowieckiej. Każda
osoba korzystająca z kompleksu powinna zapoznać się z regulaminem.
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 15:00 – 21:00
sobota - niedziela:
14:00 – 19:00
Rezerwacje grup zorganizowanych:
03.03.2014 – 30.06.2014
01.07.2014 – 30.08.2014
Wszystkie osoby rezerwujące Kompleks
dla grup zorganizowanych i osoby będą-

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
9:00 - 18:00
8:00 - 15:00
ZR

Pomoc przy wypełnianiu
wniosków obszarowych
Wójt Gminy Radzanowo informuje, że
w środy w godzinach 8:00 -14:00 w
Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Radzanowie będą pełnić dyżur pracownicy
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, którzy służyć będą pomocą rolnikom przy wypełnianiu wniosków
obszarowych.
ZR

ce w grupach powinny wypełnić stosowne dokumenty dostępne na stronie internetowej:
http://radzanowo.pl/sport/orlik-rogozino
Godziny rezerwacji dla grup zorganizowanych:
poniedziałek - piątek: 18:00 – 21:00
sobota - niedziela:
17:30 – 19:00
Kontakt w sprawie rezerwacji:
Tel. 24 261 34 84
501 248 868
e-mail: cks@radzanowo.pl
Radosław Karwowski
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System Rejestrów Państwowych
Od 1 marca br. weszły w życie nowe
przepisy prawa: ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach osobistych oraz
ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego.
Przepisy wprowadzają zmiany, które mają
ułatwić mieszkańcom załatwienie spraw w
urzędzie.
Zmiany w Urzędzie Stanu Cywilnego
· Wszystkie akty papierowe zostaną zastąpione aktami elektronicznymi. Akty urodzenia, małżeństwa i zgonu będą rejestrowane w internetowej aplikacji ŹRÓDŁO,
dzięki czemu dostęp do tych akt będzie
możliwy z każdego urzędu w Polsce,
przez co każdy będzie mógł uzyskać odpis
aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie USC. Baza Usług Stanu Cywilnego
będzie sukcesywnie uzupełniana o akty
papierowe, co czasami może wydłużyć
czas oczekiwania na nowy dokument.
· Zmianie ulegnie również ilość wydawanych odpisów po dokonaniu rejestracji
zdarzenia, wydawany będzie tylko jeden
odpis. W przypadku potrzeby uzyskania
większej liczny dokumentów należy złożyć
wniosek.
· Wraz z rejestracją nowo narodzonego
dziecka w urzędzie dokonywać się będzie
jego zameldowanie. Ponadto System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla
dziecka nr PESEL.
· W przypadku osób zawierających związek małżeński należy się zwrócić do wybranego przez siebie USC. Zaświadczenie
do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi także można otrzymać w każdym
wybranym urzędzie.
· Nowością jest możliwość zawarcia
związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli wskazane we wniosku
miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia
zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych
przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w
związek małżeński. Ślub poza lokalem
kosztuje dodatkowo 1.000 zł.
· W sprawach administracyjnej zmiany
imion i nazwisk zniesiono właściwość miejscową, podanie w tych sprawach można
składać do wybranego kierownika USC.
Nowością jest możliwość nadawania dzieciom imion obcego pochodzenia. Musimy
jednak pamiętać, że imię nie może być
zdrobniałe, uwłaczające godności ani
ośmieszające.
Nie ulegną zmianie opłaty skarbowe: 22 zł
- odpis skrócony aktu, 33 zł odpis zupełny,

ślub 84 zł.
Zmiany w dowodach osobistych
· Nowy dowód osobisty będzie pozbawiony kilku informacji: wzroście, kolorze oczu,
a także graficznego odwzorowania podpisu oraz adresu zameldowania.
· Wniosek o nowy dowód można złożyć w
dowolnej gminie na terenie Polski lub drogą elektroniczną. Wniosek wypełniany w
urzędzie może być wypełniony przez
urzędnika, ale musi być podpisany własnoręcznie przez wnioskodawcę. Wniosek elektroniczny musi zostać podpisany
podpisem elektronicznym weryfikowalnym
za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub
profilem zaufanym ePUAP.
· Obowiązek przedłożenia dodatkowego
dokumentu przez wnioskodawcę (akt stanu cywilnego) tylko w przypadku niezgodności danych wskazanych na wniosku z
danymi w rejestrach.
· Nie jest wymagana zmiana dotychczasowo posiadanych dowodów osobistych,
jeżeli nie utraciły one ważności.
· Wniosek o wydanie nowego dowodu
osobistego należy złożyć osobiście, a w
przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnej albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności
prawnych - wniosek odpowiednio składa
jeden z rodziców, opiekun prawny albo
kurator.
· Odbioru dowodu osobistego należy dokonać w urzędzie, w którym został złożony
wniosek.
· Osoby niepełnosprawne i w podeszłym
wieku będą mogły jak dotychczas składać
wnioski w miejscu zamieszkania, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Odbiór
dowodu osobistego będzie mógł być dokonany przez pełnomocnika legitymującego
się szczególnym pełnomocnictwem do
dokonania jego odbioru.
Zmiany w ewidencji ludności
· Zameldować się na pobyt stały można
z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu. W przypadku zameldowania jest nadal wymagane osobiste stawienie się w urzędzie. Zameldowania dokonujemy na podstawie
formularza składanego w Urzędzie Gminy,
na terenie której znajduje się nieruchomość, w której ma nastąpić zameldowanie. Nadal również do zameldowana jest
wymagane potwierdzenie faktu pobytu
w lokalu, dokonane przez właściciela lub

inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do niego. Przy dokonywaniu tych
czynności jest niezbędny do wglądu dowód osobisty lub paszport, a także oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym
ma nastąpić zameldowanie (np. umowa
cywilno - prawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny).
· Zmieniły się zasady wydawania zaświadczeń przy zameldowaniu i wymeldowaniu.
Z urzędu będą wydawane nieodpłatnie
jedynie zaświadczenia w przypadku zameldowania na pobyt stały (takie zaświad-

czenie będzie ważne do chwili zmiany
miejsca zameldowania). W każdym innym
przypadku (zameldowanie na pobyt czasowy, wymeldowania bez zameldowania
stałego) zaświadczenie będzie wydawane
jedynie na indywidualny wniosek. Za takie
za ś wi a d c ze n i e
b ę d zi e ,
zg o d n i e
z obowiązującymi przepisami ustawy o
opłacie skarbowej, pobierana opłata
w wysokości 17 zł.
Agnieszka Grabarczyk
Kierownik USC

Zdecyduj, by 1% Twojego podatku pozostał w gminie Radzanowo

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY
RADZANOWO zachęca mieszkańców Gmi-

ny Radzanowo, swoich członków, sympatyków i wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia inicjowanej przez nas akcji: „Zdecyduj,
by 1% Twojego podatku pozostał w szkole Twojego dziecka/w gminie Radzanowo”
Wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i
PIT-38) wpiszesz odpowiedni numer KRS
oraz cel szczegółowy, a środki finansowe z
odpisu podatkowego trafią do jednej ze
szkół działających na terenie Gminy Radzanowo albo wesprą działalność naszego
Stowarzyszenia:
· KRS: 0000216768 oraz cel szczegółowy
1%: SPGR
· KRS: 0000216768 oraz cel szczegółowy

1%: SZKOŁA W CIÓŁKÓWKU

· KRS: 0000216768 oraz cel szczegółowy
1%: SZKOŁA W RADZANOWIE

· KRS: 0000216768 oraz cel szczegółowy
1%: SZKOŁA W ROGOZINIE
Nawet, jeśli nie przysługują Ci ulgi podatkowe, masz prawo samodzielnie zdecydować, kto ma otrzymać 1% Twojego podatku.
Jako mieszkaniec Gminy Radzanowo najlepiej wiesz, jak bardzo potrzeba nam wsparcia finansowego dla ciekawych i nowoczesnych inicjatyw; czy to w edukację naszych
dzieci, czy w integrację naszej społeczności. Baza obiektów sportowych i kulturalnych daje nam dzisiaj szerokie możliwości

prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjnych czy organizowania imprez rozrywkowych. Przynajmniej część z nich powinniśmy móc finansować właśnie z odpisu 1%
podatku.
Inicjowaną przez nas akcję możesz rekomendować swoim znajomym, przyjaciołom,
bliższej i dalszej rodzinie, współpracownikom. Pamiętaj! 1% podatku na nasze szkoły
i Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo mogą przekazać wszyscy, którym
tylko podasz właściwy KRS i cel szczegółowy: babcia z Rzeszowa, wujek z Wrocławia,
Twoi kontrahenci z całej Polski, obsługujące
Cię biuro rachunkowe, koleżanki i koledzy z
pracy, znajomi z Facebook’a.
Zarząd Stowarzyszenia

Koło Gospodyń „Anielski Kredens”
Dnia 6 marca br. odbyło się pierwsze
spotkanie nowo powstałego Stowarzyszenia: Koło Gospodyń „Anielski Kredens”.
Jest ono kontynuacją działającego dawniej
w Rogozinie Koła Gospodyń Wiejskich.
Tworzyło się z inspiracji i potrzeby serca i
dzięki uprzejmości Wójta Sylwestra Ziemkiewicza i dyrektora Centrum Kultury i
Sportu w Radzanowie Radosława Karwowskiego, tego dnia powstały pierwsze
prace w świetlicy Domu Ludowym w Rogozinie. Opracowano też Statut Stowarzyszenia, którego głównym celem jest rozwój
pod względem społecznym, estetycznosportowym i kulturalnym oraz działanie na
rzecz pożytku publicznego, aktywizacja i

promocja kobiet w życiu społecznym i kulturowym. Członkinie Koła posiadają różne
talenty, każda inny.
I tak mamy Karolinę, która wyczynia cuda
z warzyw i owoców - „czaruje”, nie wiemy
jak. Asię - artystyczną duszę - decupage
to jej dział.
Kasię – księgową, kompletuje dokumentację i szyje.
Agatę i Krysię „wirtuozki” maszyn do szycia.
Martę i Anie, które robią coś z niczego.
Małgorzatę, działaczkę społeczną, która
potrafi załatwić wszystko.
Patchworkową Asię.
Tolę, która z koralików wyczynia cuda.

Panią chemik Agnieszkę, która mówi do
nas dziwnym chemicznym językiem, ale
ma artystyczną duszę.
Agnieszkę, która umie wszystko, ale szuka
talentu i Magdę, która to wszystko trzyma
w ryzach i wiele innych. Jedna drugiej
przekazuje wiedzę i tym sposobem powstały pierwsze prace.
Stowarzyszenie przyjmie chętne panie w
swoje szeregi z Rogozina i okolicznych
miejscowości. Naszą siedzibą jest Dom
Ludowy w Rogozinie przy ul. Strażackiej 3. Osobą, do której należy się zgłaszać, jest Magda Lewandowska tel.
502 688 155

Zarząd Stowarzyszenia
Koło Gospodyń „Anielski Kredens”
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Nowy chodnik w Radzanowie
Dobiegły końca prace budowlane przy
chodniku w Radzanowie wzdłuż drogi
powiatowej nr 2935W (Rogozino-Blichowo
-Bulkowo). Koszt wykonania robót budowlanych przy chodniku wynosił 235 000,00
zł. Chodnik o długości 1079 m wykonano
z kostki betonowej brukowej. W ramach
budowy chodnika wykonano remont istniejących zjazdów, założono przepusty
wyczyszczono rowy.
Zadanie zostało zrealizowane w porozumieniu z powiatem płockim. To już drugi
wybudowany chodnik w ramach przedsię-

wzięcia we współpracy z samorządem
powiatowym. W roku ubiegłym wykonano
chodnik w miejscowości Rogozino, a w
tym roku planowana jest budowa chodnika w Stróżewku.
Nowo powstałe chodniki z całą pewnością
podniosą komfort życia mieszkańców, ale
przede wszystkim zwiększą bezpieczeństwo pieszych będących uczestnikami
ruchu drogowego.
Małgorzata Sztendur

Budowa kanalizacji w Nowym Boryszewie
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w
Nowym Boryszewie. Zadanie obejmuje
wykonanie sieci kanalizacji oraz odtworzenie dróg i chodników na terenie jednego osiedla w Nowym Boryszewie wraz z
włączeniem w sieć kanalizacji sanitarnej
na terenie miasta Płocka. Koszt inwestycji
wynosi 853 000,00 zł, z czego kwota 520
0000,00 zł stanowi dotacje z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach PROW 2007-2013. Zgodnie z
umową z wykonawcą inwestycja zostanie

Spotkanie w sprawie budowy sieci
gazowej w naszej gminie

zakończona do końca maja br.
Przedsięwzięcie jest wykonaniem pierwszego etapu dokumentacji budowlanej,
która została opracowana dla miejscowości Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo,
Stróżewko i Rogozino. Obecnie Gmina
Radzanowo przygotowuje się do pozyskiwania nowych środków z Unii Europejskiej, które mogą być dostępne w II połowie br. a umożliwia kontynuację prac
związanych m.in. z budową kanalizacji.
Małgorzata Sztendur

12 lutego br. w Ciechanowie w siedzibie Zakładu Polskiej Spółki Gazownictwa
odbyło się spotkanie Wójta Gminy Sylwestra Ziemkiewicza, Sekretarza Marcina
Kuczkowskiego z Bartoszem Górskim Przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie budowy sieci gazowej w
gminie Radzanowo.
Podczas spotkania Wójt uzyskał informację, iż w roku bieżącym Spółka zgodnie z
planami inwestycyjnymi wykona projekt
sieci gazowej w miejscowościach: Nowe
Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko
i Rogozino. Okres realizacji przedsięwzięcia, czyli budowa sieci to lata: 2016 2017. To bardzo dobra wiadomość dla
mieszkańców gminy, którzy uzyskają

dostęp do alternatywnego źródła ogrzewania. Również przedsiębiorcy z terenu
powyższych miejscowości będą mogli
wykorzystać gaz ziemny w swojej działalności. Całość inwestycji opiewa na ponad
4 mln złotych.
Otwarta pozostaje kwestia dalszej rozbudowy sieci na pozostałych terenach gminy, w tym na terenie Radzanowa.
Wszystko zależy od potencjalnego zapotrzebowania na gaz przez gospodarstwa
domowe i przedsiębiorców. O postępie
prac projektowych będziemy na bieżąco
informować mieszkańców.
Marcin Kuczkowski

II Turn

W dniach 14
wej przy Zes
odbyła się dru
w Halową Pił
wodnicy walcz
Gminy Radzan
W zmaganiach
na 4 grupy 14
poszczególne
wo: Białkow
Ciółkówko, Dź
Łoniewo, Now
Radzanowo
Woźniki, Wólk
finałów awans

Z posiedzeń Rady Gminy Radzanowo
Na sesji, która odbyła się 11 lutego br.,
Wójt Gminy Sylwester Ziemkiewicz przedstawił informacje na temat możliwości pozyskania w najbliższych latach środków z Unii
Europejskiej na inwestycje gminne oraz
informację na temat sytuacji z firmą Ecoriver.
Podczas sesji podjęto uchwały, dzięki którym
zostaną zabezpieczone w budżecie środki
finansowe min. na prace remontowe i geodezyjne przy drogach gminnych, ponadto na
projekty budowlane następujących inwestycji: przebudowę drogi gminnej w Stróżewku,
renowację alei w zabytkowym parku w Radzanowie, przebudowę ul. Begno wraz z
zajezdnią autobusową i parkingiem przy

Zespole Szkół w Radzanowie. W budżecie
zabezpieczono również środki na dodatkowe
patrole policyjne w granicach administracyjnych gminy.
Podjęto uchwałę w sprawie przyznawania
tytułu: „Zasłużona/Zasłużony dla gminy Radzanowo”. Tytuł ten będzie przyznawany
przez Kapitułę osobom fizycznym za wyjątkowe zasługi dla Gminy we wszystkich możliwych dziedzinach: gospodarki, edukacji publicznej, kultury i sportu, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej.
Na kolejnej sesji 6 marca podjęto uchwałę
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

pn. „Altana lipowa”. Pomnik ten składa się z
6 drzew, lip drobnolistnych rosnących w miejscowości Woźniki. Objęcie ochroną przedmiotowych drzew ma na celu zachowanie
szczególnie cennych przyrodniczo elementów przyrody. Drzewa te charakteryzują się
okazałym wzrostem i sędziwym wiekiem.
Stanowią cenny element ożywionej przyrody.
Sprzyjają poznawaniu piękna, obfitości otaczającego nas świata oraz kształtowaniu
wśród mieszkańców wrażliwości estetycznej
a także świadomości ekologicznej.
ZR
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Kilka słów przewodniczącej Rady Gminy Radzanowo - Jolanty Sochackiej
Szanowni Państwo.
Wypowiedź na łamach tej gazety pragnę
poświęcić pełnieniu funkcji radnej/
radnego. Pisałam już o tym niejednokrotnie, jednakże nowa kadencja to nowe zadania w innych realiach życia gospodarczego. Jestem radną i pracę radnego
zaliczam do tzw. czynności niewymiernych, nie dających się ani zmierzyć, ani
zliczyć. Nie oznacza to, że nie należy kontrolować, oceniać, może nawet krytykować, a w razie potrzeby odpowiednio zareagować. Dziękuję w tym miejscu za każdą
uwagę Państwa, która wynika z zaangażowania się w sprawy lokalne, zawsze doceniamy opinie z zewnątrz, nawet niekoniecznie znajdujące potwierdzenie w rzeczywistości. Dzięki nim mamy możliwość
oceny sytuacji nie tylko z własnej pozycji
radnego, ale i innych osób.
Większości lokalnej społeczności naszej
gminy leży na sercu dobro wszystkich jej
mieszkańców. Bo przecież tu żyjemy, pracujemy, odpoczywamy, chcemy cieszyć
się życiem i zgodnie działać. Jednakże
słuchając wypowiedzi niektórych mieszkańców, odniosłam wrażenie, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jakie obowiązki należą do radnego, czego możemy
od niego oczekiwać, jakie są jego prawa i
kompetencje. Pragnę zwrócić uwagę, że
obowiązki i prawa radnych określa przede
wszystkim ustawa o samorządzie gminnym. W najmniejszym skrócie, na tyle, ile
to możliwe, przedstawię obowiązki radnych.
W myśl tej ustawy (art. 23 ust. 1): Radny
obowiązany jest kierować się dobrem
wspólnoty samorządowej gminy. Radny
utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz
ich organizacjami, a w szczególności

przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców
gminy postulaty i przedstawia je organom
gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak
związany instrukcjami wyborców. Zwracam szczególną uwagę na stwierdzenie,
że radny nie jest związany instrukcjami
wyborców. Oznacza to, że radny - choć
ma obowiązek wysłuchać, przyjąć sugestie i postulaty od wyborców - to nie może
ich traktować jako polecenia lub nakazu
do natychmiastowej realizacji.
Do podstawowych i najważniejszych obowiązków radnego należy udział w pracach
rady gminy i jej komisjach, a wbrew pozorom nie jest to praca ani lekka, ani łatwa, a
czasem bywa nawet niezbyt przyjemna.
Ważną informacją dla wyborców powinien
być fakt, że choć w ustawie o samorządzie
gminnym w art.11a ust. 1, mówiącym o
organach gminy, na pierwszym miejscu
wymienia się radę gminy, a później wójta,
to najważniejszą osobą w gminie jest właśnie wójt. Rada jest organem uchwałodawczym, a organem kierującym i odpowiedzialnym za wykonanie tych uchwał
jest wójt. Dlatego tak ważna jest ścisła
współpraca między powyższymi organami
w Gminie.
Aktywne uczestnictwo w pracach komisji i
na sesjach rady to jeden z najważniejszych obowiązków radnego, jaki narzuca
na niego ustawa o samorządzie gminnym.
Praca w komisjach jest ważna, bo to tam
omawiane są projekty uchwał, czasem
zmieniane, czasem wycofane. Co nie
oznacza, że podczas sesji radni nie mogą
przedstawić swojego zdania, wątpliwości,
propozycji i sugestii. To podczas sesji radni mają prawo, a nawet obowiązek, zadawać pytania i składać tzw. interpelacje w
różnych sprawach dotyczących gminy. W

tym miejscu
chciałabym podziękować
Państwu Radnym za zaangażowanie w
dotychczasową pracę w Radzie.
Natomiast sesje Rady Gminy nie są stosownym miejscem do rozpatrywania wniosków sądowych czy rozstrzygania konfliktów interpersonalnych mieszkańców z
radnymi. Nie można usprawiedliwiać swojego zachowania, powołując się na wypowiedzi np. polityków z telewizji. Przytoczę
w tym miejscu Słowa Ryszarda Krynickiego: „Język to dzikie mięso, które rośnie w
ranie, w otwartej ranie ust, które żywią się
kłamliwą prawdą, język to bijące na zewnątrz obnażone serce, to nagie ostrze,
które jest bezbronną bronią”.
Jesteśmy ludźmi poważnymi i tak samo
powinniśmy traktować innych, czy to w
relacjach z nimi czy zaocznie. Jeżeli uważamy się za liderów w środowisku lokalnym, to nie możemy budować swojego
autorytetu czy dowartościowywać się poniżając innych, czy oceniając ich kompetencje zawodowe. Słowa kłamliwe, złośliwe, ironiczne, wypowiadane w złości, ranią innych, ale też źle świadczą przede
wszystkim o takich mówcach, wskazują na
ich małostkowość, niskie poczucie wartości i brak profesjonalizmu.
Nie wypada, aby Polacy, w większości
chrześcijanie, zapomnieli o istotnych funkcjach języka jako formy komunikacji międzyludzkiej i dobrych obyczajach. Przytaczanie konkretów uwłaczałoby mojej godności.
W związku ze zorganizowanym przez
Wójta i Radę II TURNIEJEM SOŁECTW
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ w imieniu
Rady Gminy i swoim własnym dziękuję
Wójtowi Sylwestrowi Ziemkiewiczowi za
bardzo dobrą współpracę, Posłowi Piotro-

wi Zgorzelskiemu za uświetnienie uroczystości i ufundowanie nagród dla zwycięzców oraz wszystkim, którzy włączyli się w
rywalizację sportową. Dziękuję Dyrektorom: Centrum Kultury i Sportu Radkowi
Karwowskiemu i Zespołu Szkół w Radzanowie Bolesławowi Urbaniakowi za pomoc
w organizacji tego przedsięwzięcia. Dziękuję również za charytatywną pomoc
medyczną, którą sprawowała Beata Pielaszewska oraz pomoc rzeczową, którą okazała Anna Klekowicka.
W imieniu organizatorów życzę całej naszej społeczności dynamicznego rozwoju
kultury fizycznej i sportu. Jak wiemy, sport
nie jest celem samym w sobie, jest szkołą
charakteru - uczy cierpliwości, wytrwałości, pokory, systematyczności, współpracy
w grupie i zasad fair play. Pozwala pokonywać własne słabości. Można więc powiedzieć, że każdy, kto ma odwagę stanąć
do walki, już jest zwycięzcą, bo nie bał się
poddać ocenie własnych umiejętności.
Zapraszam Państwa do kolejnych edycji
turnieju i życzę dalszej wytrwałości i powodzenia w podejmowanych działaniach.
Niech sportowe rozgrywki będą wypełnione sukcesami, a wzajemna akceptacja
niech będzie źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.
Korzystając z okazji zbliżających się Świąt
Wielkiej Nocy, życzę wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy radości, pokoju oraz
wzajemnej życzliwości. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni
Nas nadzieją i wiarą, niech da Nam siłę do
pokonywania trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Jolanta Sochacka
Przewodnicząca Rady Radzanowo

II Turniej Sołectw w halowej piłce nożnej
W dniach 14 – 15 marca br. w hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzanowie
odbyła się druga edycja Turnieju Sołectw
w Halową Piłkę Nożną. W tym roku zawodnicy walczyli o puchar Wójta i Rady
Gminy Radzanowo.
W zmaganiach uczestniczyło podzielonych
na 4 grupy 14 zespołów reprezentujących
poszczególne sołectwa gminy Radzanowo: Białkowo, Chełstowo, Ciółkowo/
Ciółkówko, Dźwierzno, Juryszewo, Kosino,
Łoniewo, Nowe Boryszewo, Radzanowo,
Radzanowo-Dębniki, Rogozino, Szczytno,
Woźniki, Wólka. Z każdej z grup do ćwierć
finałów awansowały po 2 zespoły.

Drugi dzień rozgrywek rozpoczął się od
meczów ćwierćfinałowych, w wyniku których poznaliśmy najlepsze cztery zespoły
rozgrywek. Po dwudniowych zmaganiach
zwycięzcą turnieju została drużyna reprezentująca sołectwo Nowe Boryszewo,
zwyciężając w finale drużynę z sołectw
Ciółkowo/Ciółkówko. W małym finale, mającym wyłonić drużynę, która zajmie najniższy stopień podium, zwycięstwem cieszyła się drużyna z Radzanowa, pokonując drużynę Radzanowo-Dębniki.
Najlepszym piłkarzem tegorocznego turnieju okazał się Artur Gołębiowski
(Radzanowo), natomiast bramkarzem Mi-

chał Gozdan (Nowe Boryszewo), najwięcej
bramek zdobył reprezentant Sołectw Ciółkowo/Ciółkówko Przemysław Cieszkowski.
Na zakończenie nastąpiło uroczyste wręczenie nagród. Nagrody wręczyli: Poseł na
Sejm RP Piotr Zgorzelski, który ufundował
statuetki dla najlepszego piłkarza, bramkarza i strzelca, Radni Rady Gminy Radzanowo – na czele z Przewodniczącą Rady
Gminy – Jolantą Sochacką, Wójt Gminy
Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz,
przedstawiciele samorządu gminnego oraz
przedstawiciele Zespołu Szkół w Radzanowie.

Turniej Sołectw w Halowej Piłce Nożnej
wpisał się w coroczny kalendarz imprez
sportowych Gminy Radzanowo. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy
do przygotowań i korzystania z dostępnych obiektów sportowych na terenie gminy. Turniej zorganizowany został przez
Wójta Gminy Radzanowo i Radnych Gminy Radzanowo przy współpracy z Centrum
Kultury i Sportu w Radzanowie oraz Zespołem Szkół w Radzanowie. Koordynatorem tego przedsięwzięcia był Radosław
Karwowski.

żenie na widowni wzbudził pokaz tańca
młodzieży z Publicznego Gimnazjum w
Radzanowie. Ponadto na scenie swoje
umiejętności artystyczne zaprezentowały
mieszkanki Radzanowa - Natalia Benirowska, Alicja Atlak i Kinga Siedlich. Gościnnie na naszej scenie wystąpił CZARNY I
BLADY z Sochaczewa i zespół PROMIL.
Dzięki uprzejmości wykwalifikowanych
ratowników medycznych, mieszkających
na terenie naszej gminy, mogliśmy uczestniczyć w pokazie udzielania pierwszej
pomocy.
Podczas koncertu odbyła się również loteria fantowa i licytacja przedmiotów przekazanych przez darczyńców wielkiego serca, z której całkowity dochód wyniósł 1.492,00 zł. Łącznie na terenie Gmi-

ny Radzanowo udało się zebrać 9.115,18
zł. Serdeczne podziękowania należą się:
Annie Klekowieckiej, Wiesławowi Mioduskiemu, Dariuszowi Krysiakowi oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Radzanowo
za wsparcie rzeczowe i pomoc w organizacji poczęstunku dla wolontariuszy. Dziękujemy wolontariuszom, darczyńcom i
wszystkim mieszkańcom za hojne wsparcie 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki Wam Gminie Radzanowo udało się zebrać tak dużą kwotę dla
podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i
onkologicznych oraz dla godnej opieki
medycznej seniorów.

ZR

Już 4 lata wspieramy WOŚP
11 stycznia 2015 roku w Radzanowie
odbył się XXIII Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W tym roku orkiestra grała pod hasłem: „Dla podtrzymania
wysokich standardów leczenia dzieci na
oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej
seniorów.” Gmina Radzanowo już po raz
czwarty włączyła się w akcję, działając w
Międzygminnym Sztabie WOŚP w Bodzanowie.
Tego dnia wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Radzanowie, Szkoły Podstawowej w Rogozinie, Publicznego Gimnazjum w Radzanowie, Centrum Kultury i
Sportu w Radzanowie, Stowarzyszenia
Przyjaciół Gminy Radzanowo i Forum
Młodych Ludowców kwestowali na terenie

całej Gminy, ale także poza jej granicami.
Dzięki hojności mieszkańców wolontariusze zebrali łącznie 7.274,82 zł. Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Cz.
Hińca w Rogozinie zebrali 1.115,98 zł, ze
Szkoły Podstawowej w Radzanowie
1.460,06 zł , z Publicznego Gimnazjum w
Radzanowie – 2.854,66 zł.
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
zorganizowało uroczysty koncert finałowy
w sali widowiskowej. Na scenie zaprezentowali się artyści ze Szkoły Podstawowej
im Czesława Hińca w Rogozinie, Świetlicy
„Przystanek” w Rogozinie, Samorządowego Przedszkola w Radzanowie. Tradycyjnie na scenie radzanowskiego finału WOŚP wystąpił chór Centrum Kultury i Sportu
w Radzanowie „Złota Jesień”. Duże wra-

Radosław Karwowski
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Dni Myśli Braterskiej
W dniach 20-21 lutego 2015 roku w Radzanowie odbył się Złaz drużyn harcerskich z okazji obchodów Dnia Myśli Braterskiej, zorganizowany przez Hufiec ZHP
"Mazowsze" Płock.
To niezwykły dzień w harcerskim kalendarzu, ma on przypominać o podstawowym
założeniu ruchu skautowego, jakim jest
braterstwo wszystkich skautów świata.
Służba dla drugiego człowieka jest fascynującym i pożytecznym przeżyciem, które
odpowiada na potrzeby najbliższych nam
ludzi. Honorowy patronat nad uroczystością objął Wójt Gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz oraz Dyrektor Zespołu
Szkół w Radzanowie Bolesław Urbaniak.
Uroczyste obchody otworzył Komendant
Hufca ZHP”Mazowsze” Płock druh Adam
Wenkler z komendantką złazu dh Jolantą
Sochacką. Zainteresowaniem cieszył się
koncert zespołu ”Wszyscy Byliśmy Harcerzami”, zorganizowanym przez dyrektora
Centrum Kultury i Sportu Radosława Karwowskiego we współpracy z Tomaszem
Zalewskim. Następnie zuchy i harcerze
udali się na szkolną halę sportową i w
uczestniczyli w śpiewograniu, gdzie we
wspaniałej atmosferze wśród przyjaciół i
serdecznych gości muzyka i śpiew połączyły zuchowe i harcerskie serca.

Poranek rozpoczęliśmy uroczystą Mszą
Świętą, którą odprawili przyjaciele harcerstwa w koncelebrze w kościele parafialnym w Radzanowie: ks. Waldemar Obrębski ze Święcieńca i ks. Krzysztof Jędrzejewski z parafii Woźniki. Gospodarz parafii ks. Franciszek Stepnowski złożył zebranym życzenia z okazji Święta Myśli Braterskiej oraz podzielił się wspomnieniami ze
swoich młodych lat działalności harcerskiej. Wspólnie z Komendantem Chorągwi
Mazowieckiej dh hm. Michałem Bagińskim
modliliśmy się za wszystkich zrzeszonych
w harcerstwie oraz naszych przyjaciół o
wytrwałe stawianie czoła wyzwaniom,
czerpanie radości ze służby dla innych i
wierność Bogu. Po Mszy św. rozpoczęła
się gra terenowa.
W tym roku trasy zadań powiodły harcerzy
i zuchów przez urokliwe zakątki gminy
Radzanowo. Były to trasy tematyczne harcerska upamiętniała Bohaterów Powstania Styczniowego, a zuchowa zapoznawała z pracą służb mundurowych- zuchy spotkały policjantów, strażaków i myśliwych.
Uczestnicy poprzez różnorodne zadania,
gry i zabawy wzbogacali swoją wiedzę,
obcując jednocześnie z przyrodą i podziwiając uroki polskiej zimy w lasach i wio-

skach Mazowsza. Po południu
odbył się pokaz ratownictwa strażackiego /pierwszej pomocy drogowej i gaśniczej/ w wykonaniu
OSP z Rogozina i OSP Radzanowo. Impreza mogła odbyć się
dzięki częściowemu sfinansowaniu przez Starostwo Powiatowe
w Płocku i wsparciu licznych
sponsorów doceniających zalety
harcerstwa - Wójta Gminy Radzanowo oraz pracy społecznej
organizatorów, kadry instruktorskiej i rodziców.
W rajdzie wzięły udział gromady
zuchowe, drużyny harcerskie i
starszoharcerskie z Bodzanowa, Blichowa,
Brudzenia, Nowego Miszewa, Sikorza,
Łęgu Probostwo, Zągot, Orszymowa, Gąbina, Radzanowa, Małej Wsi - razem z
wolontariuszami ok.300 osób.
Gospodarzem tegorocznych obchodów
Dnia Myśli Braterskiej była 2 DSH
„Wędrowne Ptaki” z Radzanowa, a lokalu
użyczył Zespół Szkół w Radzanowie . Wójt
Gminy Radzanowo zafundował wszystkim
smakowitą grochówkę. Podkreślił też wieloletnią tradycję harcerstwa w Polsce oraz
wielkie uznanie dla pracy wychowawczej
instruktorów ZHP.

W poszczególnych kategoriach wiekowych /zuchy, harcerze, harcerze starsi/
wyłoniono I, II, III miejsca a laureaci otrzymali Puchary – Komendanta Hufca ZHP,
Wójta Gminy Radzanowo, Dyrektora Zespołu Szkół oraz nagrody.
Komendant Hufca ZHP "Mazowsze" Płock
zadbał, by strudzonym wędrowcom nie
zabrakło słodkości, a każdy odjechał z
pamiątkową przypinką z logo złazu. Wszyscy bawili się znakomicie - to był wartościowy i pełen radosnych wrażeń weekend.
Czuwaj!
Jolanta Sochacka

Dni Myśli Braterskiej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
11 marca 2015 roku na terenie Szkoły
Podstawowej nr 1 w Płocku odbyły się
XXXVIII eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej:
"Młodzież zapobiega Pożarom". Naszą
Gminę reprezentowali:
· w grupie I -szkoły podstawowe - Mikołaj
Matuszewski- uczeń VI klasy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie, członek Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej w Radzanowie. Mikołaj w
obecnych eliminacjach startował jako zwy-

cięzca XXXVII powiatowych eliminacji
OTWP w 2014 roku;
· w grupie II -gimnazjum - Milena Warzyńska, uczennica I klasy Publicznego Gimnazjum w Radzanowie.
O godz. 9.00 uczniowie przystąpili do części pisemnej, w której musieli odpowiedzieć na 30 testowych pytań. Do części
ustnej, która miała wyłonić przedstawicieli
powiatu płockiego do eliminacji wojewódzkich, wybrano po trzech uczniów w każdej
kategorii wiekowej. Dwójka naszych
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uczniów weszła do ścisłego finału. Część
ustną, promując do dalszych eliminacji
turnieju, wygrał nasz Mikołaj Matuszewski,
tym samym obronił zeszłoroczny wynik.
Milena Warzyńska, pomimo że startowała
pierwszy raz, w turnieju zajęła bardzo wysokie drugie miejsce. Mikołajowi życzymy
dalszych sukcesów w eliminacjach wojewódzkich.
Prezes ZG ZOSP RP w Radzanowie
Jacek Gackowski

Lekcja wf-u z mistrzem
17 marca 2015 r. w Publicznym Gimnazjum Zespołu Szkół w Radzanowie odbyło
się jedno z cyklu spotkań zainaugurowanych przez Orlen Wisła Płock pod hasłem:
„Lekcja wf-u z mistrzem”. Zespół Szkół w
Radzanowie, będąc członkiem Płockiej
Akademii Piłki Ręcznej, w ramach współpracy z Sekcją Piłki Ręcznej Orlen Wisła
Płock miał zaszczyt gościć w tym dniu
najprawdziwszego mistrza :
· Brązowego Medalistę Mistrzostw Polski
z 2010r
· Dziewięciokrotnego Wicemistrza Polski
· Sześciokrotnego Mistrza Polski

· Pięciokrotnego Zdobywcę Pucharu Polski
· Członka polskiej kadry narodowej
· Brązowego medalistę Mistrzostw Świata
w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2015 r odznaczonego przez prezydenta Bronisława
Komorowskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi
· Kapitana drużyny piłki ręcznej Orlen
Wisła Płock
Adama Wiśniewskiego - ur. 24 października 1980 w Płocku. To legenda Wisły
Płock, w której występuje od 1998 roku,
czyli swojego 18. roku życia. Popularny

"Gadżet" jest wierny barwom "Nafciarzy"
po dziś dzień, nigdy nie reprezentował
barw żadnego innego zespołu. Tam również wierzono w niego, gdy wydawało się,
że jego kariera może już nie zostać wznowiona po ciężkiej kontuzji w 2006 r. A jednak dzięki wielkiemu uporowi i sportowemu charakterowi udało się. Po kolejnych
operacjach i żmudnej rehabilitacji powrócił
na boisko. W 2012 r. został powołany
przez Bogdana Wentę do reprezentacji po
pięciu i pół roku poza kadrą. Wraz z polską drużyną zdobył brązowy medal na
Mistrzostwach Świata w Piłce Ręcznej
Mężczyzn w 2015 r.

W czasie spotkania, w którym uczestniczyli uczniowie Gimnazjum w Radzanowie,
uczniowie klas szóstych i piątych ze Szkoły Podstawowej w Radzanowie i Szkoły
Podstawowej w Ciółkówku, odbyły się
zajęcia sportowe, konkursy i rozmowa z
Mistrzem. Był również czas na wspólne
zdjęcia i autografy na specjalnie przygotowanych przez firmę Entelo zdjęciach promocyjnych Adama Wiśniewskiego. Spotkanie przebiegło w doskonałej atmosferze
dostarczając dzieciom i młodzieży wielu
niezapomnianych wrażeń.
Bolesław Urbaniak
Dyrektor zespołu Szkół w Radzanowie
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Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Radzanowie
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19 lutego 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole
Szkół w Radzanowie obchodziliśmy XX
Jubileuszowy Dzień Patrona. Dzień zorganizowały Martyna Adamska i Karolina
Czerwińska. Głównym celem tej uroczystości było kultywowanie tradycji szkolnej
związanej z obchodami Dnia Patrona oraz
budowanie poczucia dumy z bycia jej
uczniem.
Tradycyjnie w tym dniu klasy rywalizują o
Puchar Przechodni i tytuł „Zdobywców
Złotego Słońca”. W tym roku turniej klas
składał się z dwóch części. W części
pierwszej po dwóch reprezentantów każdej klasy pisało test z wiedzy o Mikołaju
Koperniku, Układzie Słonecznym, Gwiazdach i Naszej Szkole. Pozostali uczniowie
pod kierunkiem opiekunów przygotowywali
plakaty dotyczące Wielkich Polaków. Każda klasa 2 tygodnie wcześniej otrzymała
nazwisko Wielkiego Polaka w celu zebrania i przygotowania materiałów na konkursowy plakat. I a – Czesław Janczarski, I b
– Kornel Makuszyński, Ic - Ignacy Krasicki, II a – ks. Jerzy Popiełuszko, II b – Stanisław Marusarz , III - Karol Wojtyła, IV a
– Kazimierz Deyna, IV b - Czesław Niemen, V a - Józef Poniatowski, V b - Jadwiga Jędrzejowska , VI a – Wiesława
Szymborska, VI b – Anna Jantar.
Najciekawsze prace ozdobiły szkolne korytarze i pozwolą uczniom pozostałych
klas przybliżyć kolejne Postaci Wielkich
Polaków. Podczas obrad jury w składzie:
Elżbieta Podwiązka – przewodnicząca,
Halina Chałupczyńska, Teresa Woroniecka, pani Ewa Piotrowska, uczniowie obejrzeli (jako pierwsi po 20 latach) nagranie z
uroczystości nadania szkole imienia z dnia
17 lutego 1995 roku. Był to dla wszystkich
wzruszający moment. Nauczyciele wrócili
wspomnieniami do odległych lat z począt-

ku swojej kariery zawodowej, a uczniowie
rozpoznawali swoich rodziców, wujków i
ciocie. Ze wzruszeniem wysłuchaliśmy
oryginalnego pierwszego wykonania hymnu szkoły i zobaczyliśmy poświecenie
sztandaru oraz tablicy pamiątkowej. Ponadto obserwowaliśmy symboliczne wbicie gwoździ w drzewiec sztandaru ufundowanego przez rodziców.
Martyna Adamska, pragnąc uświadomić
obecnym
uczniom,
jakimi
są
„szczęściarzami”, (baza lokalowa, dydaktyczna, bogata historia, wyniki edukacyjne
itd. ), przygotowała prezentację multimedialną: „20 lat z Mikołajem Kopernikiem w
Szkole Podstawowej”. W I części przybliżyła uczniom zmiany, jakie dokonały się
na przestrzeni 20 lat w zakresie bazy lokalowej i dydaktycznej. Z zaniedbanej szkoły
wiejskiej z zewnętrznymi sanitariatami „ w
białym domku” do pięknego dużego obiektu z pełnowymiarową halą sportową, którego może nam pozazdrościć niejedna szkoła miejska. W II części zaprezentowano
największe osiągnięcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze na przestrzeni 20
lat. Podkreślono 17-letnią działalność
Uczniowskiego
Klubu
Sportowego
„ATLETA” oraz Dni Prezentacji, które są
wizytówką naszej szkoły. Prześledzono,
jak rozrosła się na przestrzeni 16 lat Liga
Przedmiotowa, którą organizujemy jako
jedyna szkoła wiejska. Każdego roku ponad 100 uczniów sponad 9 szkół z kilku
okolicznych gmin rywalizuje w zakresie:
edukacji wczesnoszkolnej – kl. II, przyrody
– kl. IV, matematyki – kl. V, języka polskiego i historii – kl. VI, języka angielskiego –
kl. III-IV, języka angielskiego – kl. V-VI,
wiedzy ogólnej - kl. III-IV, wiedzy ogólnej
– kl. V-VI.
Wróciliśmy wspomnieniami do najważniejszych wydarzeń w życiu szkoły, między

innymi do obchodów 10. rocznicy nadania
szkole imienia (rok 2005), wydania
„Monografii szkoły” oraz uroczystości
otwarcia kolejnych etapów rozbudowy.
Jak zwykle podczas większości Dni Prezentacji uczniowie doskonale bawili się,
śpiewając wspólnie „Copernikanę”. Następnie zaprezentowali swoje recytacje
zwycięzcy szkolnego konkursu recytatorskiego w kl. IV-VI „My i wszechświat”: Katarzyna Skrzynecka – Va, Dorota Wolińska
–kl. IVb, Magdalena Wróblewska – kl. Va,
Katarzyna Dobosz – kl. IVa oraz Olga
Florczak – II b – zwyciężczyni w kl. I-III
konkursu recytatorskiego „Wiersze Wandy
Chotomskiej”.

Dyrektor Bolesław Urbaniak – podsumowując Dzień Patrona, ogłosił zwycięzców i
wręczył puchar, statuetki i nagrody. W
wyniku rywalizacji klasy zwycięskie otrzymały:
I.
Puchar
Przechodni
oraz
tytuł
„Zdobywców Złotego Słońca” – klasa 2b
II. Tytruł „Przyjaciół Srebrnej Konwalii” i
statuetkę – klasa 6a
III. Tytuł „Przyjaciół Kosmosu” i statuetkę
– klasa 4b.
Pozostałym klasom wręczono dyplomy za
udział.
Opracowały
Martyna Adamska
Karolina Czerwińska

Spotkanie uczniów z funkcjonariuszami
Straży Miejskiej
Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej
w Rogozinie wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych16 lutego br. przez Zespół
Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży
Miejskiej.
Zajęcia
dotyczyły
„odpowiedzialności prawnej osób nieletnich”.
Podczas prowadzonych zajęć uczniowie
mieli możliwość otrzymania odpowiedzi
m.in. na następujące pytania – co się ze
mną stanie, gdy złapią mnie na wagarach,
czy mogę nie przyjąć mandatu oraz czy
owczarka niemieckiego można spuścić ze
smyczy i gdzie można to zrobić.
Uczniowie podczas tych zajęć w rozmowie
ze strażnikami oraz po obejrzeniu prezentacji multimedialnej, dowiedzieli się m.in. o

kompetencjach strażników miejskich oraz
podstawowych informacji na temat Straży
Miejskiej, która dba o ład i porządek w
Płocku.
Podczas zajęć poruszane były również
tematy dotyczące najczęściej popełnianych
wykroczeń przez młodzież (dot. niszczenia
mienia, zakłócanie ładu i porządku publicznego, ruchu drogowego).
Strażnicy z Zespołu Profilaktyki na koniec
zajęć wręczyli uczniom specjalne plany
lekcji oraz odblaskowe opaski na rękę, na
których znajdują się informacje o instytucjach, do których mogą zwrócić się o pomoc.
Robert Majewski
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogozinie

Spotkanie z górnikiem Kopalni SILESIA

10 marca 2015 r. w Samorządowym
Przedszkolu w Radzanowie odbyło się
spotkanie z górnikiem z Kopalni węgla
kamiennego SILESIA – Szczepanem Woją. Gość zapoznał dzieci ze specyfiką swojego zawodu, opowiadając o trudnych warunkach pracy pod ziemią, maszynach tam
obsługiwanych i wydobywanym surowcu.
Dzieci miały okazję zobaczyć galowy strój

górnika, w skład którego
wchodzi mundur, czapka z
piórami i dodatkowo szabla, którą górnik otrzymał
za wieloletnią ciężką pracę
pod ziemią.
Aby przybliżyć specyfikę
pracy wykonywanej pod
ziemią, wszyscy mogli
obejrzeć prezentację przygotowaną przez naszego
gościa. Dzieci poznały
wiele ciekawostek na temat ciężkiej i niebezpiecznej pracy pod ziemią w
dawnych i obecnych czasach . W podziękowaniu
za pełne wrażeń spotkanie i poświęcony
czas przedszkolaki zaprosiły górnika do
wysłuchania wiersza przygotowanego specjalnie na tę okazję. Na koniec spotkania
przedszkolaki obdarowały gościa własnoręcznie
wykonaną
laurką
podziękowaniem.
Izabela Łęcka

„Dzieciństwo bez próchnicy”
9 marca br. w Szkole Podstawowej w
Ciółkówku odbyły się zajęcia dla dzieci z
oddziału przedszkolnego, ich rodziców i
wychowawcy w ramach szwajcarskiego
projektu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej. Współfinansowanie krajowe dla projektu zapewnił
Minister Zdrowia – „Edukacja, promocja i
profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców , opiekunów i wychowawców”.
Zajęcia prowadzone były przez panią stomatolog dr Sarę Shamsa w dwóch grupach;
- rodzice,
- dzieci, wychowawca.
Głównym celem zajęć jest ograniczenie
występowania i nasilania choroby próchnicowej zębów oraz poprawa stanu jamy
ustnej i ogólnego stanu zdrowia populacji
dzieci w wieki 0 – 5 lat.
Rodzice po obejrzeniu edukacyjnego filmu,
rozmowie z panią doktor otrzymali poradnik, dzięki któremu utrwalą min.: nawyki
prawidłowej codziennej higieny jamy ustnej, prawidłowej diety – wykluczającej cukry z pokarmów, napojów oraz zwrócą
uwagę na ograniczenie częstości posiłków
w ciągu dnia i regularne wizyty u dentysty.

Dzieci po ciekawych zajęciach teoretycznych przystąpiły do działań praktycznych.
Maluchy szczotkowały zęby specjalnie
przygotowanej maskotce, a potem samodzielnie przystąpiły do prawidłowego
czyszczenia swoich ząbków. Zajęcia sprawiły dzieciakom dużo radości, wszyscy
chętnie współpracowali z panią doktor. Na
koniec otrzymali zestawy do codziennej
higieny jamy ustnej i kalendarzyk szczotkowań, aby pamiętały o codziennym, regularnym myciu ząbków.
Iwona Siekierska

Publiczne Gimnazjum w Radzanowie zaprasza w swoje szeregi
Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Planujecie edukację na poziomie gimnazjalnym? Zapraszamy do PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W RADZANOWIE.
Jesteśmy nowoczesną i doskonale
wyposażoną placówką, której atutami
są:
· wykwalifikowani i kreatywni pedagodzy, otwarci na młodzież i jej potrzeby
odkrywania świata;
· pracownie językowe, przedmiotowe
oraz sala komputerowa z szeroką gamą pomocy dydaktycznych, sprzętu
multimedialnego i komputerowego;
· biblioteka z Internetowym Centrum
Informacji Multimedialnej – czytelnia;
· hala sportowa z pełnowymiarowym
boiskiem do gry w piłkę halową, siatkową, piłkę ręczną, koszykówkę tenisa oraz trybuny na ponad 100 widzów;

· salka fitness i siłownia z profesjonalnym sprzętem do ćwiczeń i treningów
wysiłkowych.
Jeśli masz zainteresowania sportowe,
dbasz o kondycję i chcesz systematycznie trenować, proponujemy rekrutację do klasy sportowej, w której
przy współpracy z Sekcją Piłki Ręcznej Orlen Wisła Płock realizujemy
program „Płocka Akademia Piłki
Ręcznej”.

Nasza bogata oferta dydaktyczna pozwala rozwijać różnorodne zainteresowania Młodzieży, z uwzględnieniem
indywidualnych uzdolnień i potrzeb
poszczególnych uczniów. Prowadzimy klasę z rozszerzonym językiem
angielskim i matematyką, liczne
koła zainteresowań, pozalekcyjne
zajęcia sportowe, drużynę harcerską.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum w
Radzanowie są laureatami wielu konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz turniejów różnorodnych
dyscyplin sportowych.
Swoim uczniom zapewniamy bezpieczeństwo w monitorowanych obiektach, opiekę pedagoga szkolnego,
opiekę w świetlicy, a dla dojeżdżających – dowóz szkolnym gimbusem.

Rada Gminy
Radzanowo

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

Wydawca

Druk

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

AGORA
ul. Daniszewska 27, Warszawa

Sochacka Jolanta Anna - Przewodnicząca Rady Gminy
Koziczyńska Ewa - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Jóźwiak Ryszard - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Czerwiński Krzysztof - Radny
Gajewski Kazimierz Jan – Radny
Janecki Krzysztof - Radny
Kochanowski Marcin – Radny
Kozłowski Robert Krzysztof – Radny
Pietrzak Adam - Radny
Szymański Jacek - Radny
Tokarski Robert - Radny
Trojanowska Agata - Radna
Trojanowski Sławomir - Radny
Sobczak Krzysztof - Radny
Sobiecki Michał - Radny

Więcej informacji o rekrutacji oraz dokumenty naboru znajdziesz na stronie
www.zsradzanowo.pl (zakładka gimnazjum\rekrutacja 2015/16)
ZOSTAŃ UCZNIEM
NOWOCZESNEJ SZKOŁY
REKRUTACJA TRWA TYLKO DO
DNIA 30 KWIETNIA 2015 ROKU

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Uczniowie
Publicznego Gimnazjum
w Zespole Szkół w Radzanowie

Komisja Rewizyjna:
1) Jacek Szymański - Przewodniczący Komisji
2) Marcin Kochanowski - Członek Komisji
3) Agata Trojanowska - Członek Komisji
Komisja Oświaty, Budżetu, Bezpieczeństwa i
Spraw Socjalnych:
1) Robert Tokarski - Przewodniczący Komisji
2) Krzysztof Czerwiński - Zastępca Przewodniczącego
3) Ewa Koziczyńska - Członek Komisji
4) Ryszard Jóźwiak - Członek Komisji
5) Krzysztof Sobczak - Członek Komisji
6) Sławomir Trojanowski – Członek Komisji
Komisja Rolnictwa i Gospodarki:
1) Adam Pietrzak - Przewodniczący Komisji
2) Kazimierz Gajewski - Zastępca Przewodniczącego
3) Robert Kozłowski - Członek Komisji
4) Krzysztof Janecki.- Członek Komisji
5) Michał Sobiecki - Członek Komisji

