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Egzemplarz bezpłatny

KWARTALNIK

Dających radość i odpoczynek cudownych
Świąt Bożego Narodzenia,
Pełnego wzajemnej życzliwości spotkania przy wigilijnym stole,
Rodzinnego ciepła, wewnętrznego spokoju i wiary w przyszłość.
Radości , spokoju oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2016 roku
życzą
W imieniu Rady Gminy

Wójt Gminy Radzanowo

Jolanta Sochacka

Sylwester Ziemkiewicz

Ważne tematy:

W niedzielę 10 stycznia 2016 r. w Radzanowie kolejny raz zabrzmi „Orkiestra
Serc”. Tym razem zagra na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia seniorom
godnej opieki medycznej. Przyłączamy się
chętnie do tej szlachetnej idei i będziemy
grać w Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie. Od godz. 13:00 rozpocznie się uroczysty finał, podczas którego m.in.: będziemy licytować atrakcyjne gadżety, poprowadzimy loterię fantową, obejrzymy występy
dzieci i młodzieży z przedszkola samorządowego, gminnych szkół, świetlic i sekcji
artystycznych CKiS. Swój udział w 24 Finale zapewni również chór „Złota Jesień”

oraz utalentowany zespół Vataha.
Serdecznie zapraszamy nie tylko na widownię, ale również do aktywnego włączenia się w organizację 24 Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każdy, kto
się do nas zgłosi z ciekawą inicjatywą
uatrakcyjnienia imprezy, znajdzie się w
gronie organizatorów gminnego Finału
WOŚP.
Zachęcamy również do gromadzenia i
przekazywania gadżetów, które zostaną
następnie zlicytowane podczas koncertowego finału w dniu 10 stycznia 2016 r.
Prosimy o ich dostarczanie do Gminnego
Centrum Informacji w Radzanowie przy ul.
Szkolnej 3 (tel. 24 265 44 19).



Pierwszy rok kadencji samorządu w podsumowaniu



Sieć gazowa w naszej gminie



Dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumenta



Dyżury pracownika MODR



Bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych



Hotel dla bezdomnych psów



50 lat razem…



Sekcja Wędkarska



Harmonogram odbioru odpadów komunalnych



Krzyżówka bożonarodzeniowa

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
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

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
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.: (24) 261 34 84
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) 364 56 56

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

Dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców Gminy Radzanowo w
zakresie ochrony praw konsumentów i
poradnictwa w tematyce konsumenckiej
w Urzędzie Gminy w Radzanowie w
każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 11:00 do 13:00 pełni dyżur
Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
Do jego zadań w szczególności należy:
- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa
konsumenckiego i informacji prawnej w
zakresie ochrony interesów konsumen-

tów,
- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów
konsumentów,
- występowanie do przedsiębiorców w
sprawach ochrony praw i interesów
konsumentów,
- współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami

konsumenckimi,
- wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych,
- możliwość wytaczania powództw na
rzecz konsumentów oraz wstępowania,
za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
ZR

Asystent podatnika
Asystent podatnika to wyspecjalizowane stanowisko ds. wsparcia podatnika
przeznaczone do indywidualnej obsługi
podatników rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy są jednocześnie mikroprzedsiębiorcami, a więc
zatrudniają nie więcej niż 10 osób i
osiągają obroty nieprzekraczające 2
mln EURO. Asystent podatnika wspomaga ww. podatników przez 18 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej tj. wydania potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej
(NIP). Asystent podatnika działa w
oparciu o jednolite w całej Administracji
Podatkowej standardy i procedury tak,
aby działać sprawnie, dostosować usługę do zidentyfikowanych potrzeb każdego mikroprzedsiębiorcy, który zwróci
się o taką pomoc.
Korzystanie z indywidualnej opieki asy-

stenta podatnika przez podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej zapewnia podatnikom
indywidualny dostęp do informacji niezbędnych dla prawidłowego realizowania obowiązków wynikających z prawa
podatkowego, pomoże zapobiec popełnianiu ewentualnych błędów i omyłek
wynikających z niewystarczającej znajomości przepisów, stosowanych w
administracji reguł i procedur postępowania.
Jeżeli chcesz, aby naczelnik urzędu
skarbowego wyznaczył dla Ciebie asystenta podatnika, który będzie Cię
wspierał przez okres 18 miesięcy od
rozpoczęcia działalności gospodarczej
– złóż wniosek do właściwego urzędu
skarbowego, a w terminie 3 dni roboczych otrzymasz odpowiedź – imię i
nazwisko oraz adres e-mail i numer

telefonu Twojego asystenta w urzędzie.
Formularz wniosku o wyznaczenie asystenta podatnika można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów oraz w siedzibie właściwego urzędu skarbowego.
UWAGA! Asystent podatnika nie jest
doradcą podatkowym. Jego pomoc nie
będzie obejmowała:
-sporządzania pism i opinii,
-prowadzenia ksiąg rachunkowych,
ksiąg podatkowych i innych ewidencji
dla celów podatkowych,
-sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych,
-reprezentowania w postępowaniu
przed organami administracji publicznej
i w zakresie sądowej kontroli decyzji,
postanowień i innych aktów administracyjnych.
ZR

Bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych
Informujemy, że zgłoszenia w sprawie
bieżącej konserwacji, równania i doraźnych napraw dróg gminnych mieszkańcy mogą kierować do Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Radzanowie pod numer tel. 24 261 34 21.
Zimowe utrzymanie dróg obejmuje zakres prac mających na celu zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie
zakłóceń płynności ruchu drogowego
spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi tj. opady śniegu, gołoledź.
Mając na uwadze znaczenie komunikacyjne przedstawiamy kolejność zimowego utrzymania dróg: trasa autobusu
szkolnego; tereny o zwartej zabudowie:
Radzanowo, Rogozino, Stróżewko,

Nowe Boryszewo; drogi dojazdowe do
poszczególnych wsi (z wyłączeniem
dróg powiatowych); pozostałe drogi
lokalne, dojazdowe do terenów o luźnej
zabudowie i pojedynczych posesji. Zimowe Utrzymanie Dróg koordynowane
będzie z siedziby Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Radzanowie przy ulicy Rolnej 4.
NUMERY KONTAKTOWE:
Zakład Gospodarczy przy Urzędzie
Gminy w Radzanowie w dni robocze
(poniedziałek - piątek) od 730-1530
tel. (24) 261 34 21
tel. fax: (24) 261 34 36
kom.: 609 423 194
Po godz. 1530do godz. 2200 oraz w dni

wolne od pracy (w godzinach 600- 2200)
zimowe utrzymanie dróg będzie koordynowane telefonicznie pod numerem
telefonu: 609 423 194

Hotel dla bezdomnych psów w Małej Wsi
W 2014 roku, w wyniku porozumienia
trzech gmin, w tym Gminy Radzanowo,
został uruchomiony hotel dla bezdomnych zwierząt. Wyrzucone, skrzywdzone i pozostawione na pastwę losu psy i
koty mogą znaleźć tam doraźną pomoc.
Opiekunowie starają się, żeby ich pobyt
w hotelu był jak najkrótszy, dlatego
apelujemy do mieszkańców, którym los
zwierząt nie jest obojętny, o pomoc w
znalezieniu dla nich nowych i przyja-

znych domów.
Więcej informacji na portalu społecznościowym Facebook: Hotel dla bezdomnych psów - Mała Wieś.
W sprawie adopcji informacji udzielą
wolontariuszki:
Aneta: 502 627 854 (pn - pt)
Małgosia: 692 411 285 (sob - nd)
Kontakt do opiekuna: 517490620

Dyżury pracownika MODR
Informujemy, że w każdą środę i piątek
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu pełni dyżur pracownik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego – Agnieszka Goszczyńska.
Do zadań pracownika MODR należy:
- pomoc przy wypełnianiu wniosków i
innych dokumentów niezbędnych do
ubiegania się o przyznanie pomocy
finansowej lub współfinansowanej ze
środków pochodzących z funduszy Unii
europejskiej lub innych instytucji krajo-

wych i zagranicznych,
- pomoc przy wypełnianiu wniosków do
Agencji Restrukturyzacji i modernizacji
Rolnictwa (np. wnioski o płatności bezpośrednie), Agencji Rynku Rolnego (np.
w sprawie materiału siewnego),
- udzielanie informacji na temat interwencyjnego wsparcia dla rolników (np.
pomoc suszowa, wsparcie dla producentów mleka).
ZR

ZR
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Kilka słów przewodniczącej Rady Gminy Radzanowo - Jolanty Sochackiej
Szanowni Państwo
Drodzy Czytelnicy,
korzystając z okazji kolejnego numeru
kwartalnika „Nasza Gmina Radzanowo”,
pragnę serdecznie podziękować osobom
i instytucjom za wkład pracy przy pielęgnacji i zagospodarowaniu zabytkowych
stawów w Radzanowie:
 Panu Wójtowi Sylwestrowi Ziemkiewiczowi i pracownikom Urzędu Gminy,
szczególnie z Referatu Rolnictwa i
Budownictwa,
 pracownikom Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
na czele z Kierownikiem p. Januszem
Balskim, pracownikom Centrum Kultury i Sportu z ówczesnym dyrektorem
p. Radosławem Karwowskim,
 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych na czele z Prezesem Zarządu
Gminnego OSP p. Jackiem Gackowskim i Komendantem Gminnym OSP
p. Krzysztofem Bijatą,
 Pani Iwonie Marczak z Regionalnego
Centrum Edukacji Ekologicznej w
Płocku,
 miłośnikom wędkarstwa zrzeszonym
w sekcji wędkarskiej przy CKiS w
Radzanowie z Prezesem p. Tomaszem Siekierskim,
 rolnikom wspomagającym potrzeby

transportowe przedsięwzięcia: p. Józefowi Rembowskiemu, p. Krzysztofowi Raczyńskiemu, p. Łukaszowi Opatrzyk,
 harcerzom z drużyny „Wędrowne Ptaki” przy Gimnazjum w Radzanowie ze
wspierającym nas p. Ryszardem Jakubowskim,
 sponsorom: p. Sławomirowi Kuśmierskiemu , p. Robertowi Tokarskiemu,
 wykonawcy panu Błażejowi Lewandowskiemu,
Ponadto pragnę złożyć podziękowania
pani Małgorzacie Sztendur, która pomogła w napisaniu wniosku w ramach
„Inicjatyw obywatelskich”.
DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM NASZEJ GMINY, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO REALIZACJI ZADANIA.
Oczyszczenie stawów było możliwe dzięki pozyskaniu funduszy ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie
na sfinansowanie lokalnych inicjatyw ekologicznych, a także środków własnych
gminy. Wspólny wysiłek naszej społeczności przyniósł wymierny efekty w postaci zatrzymania pogłębiającej się degradacji stanu wody i fauny oraz przyczynił się
do podniesienia ich walorów estetycznych
i funkcjonalnych.
Szanowni Państwo, korzystając z możli-

wości jakie stwarza wydawany kwartalnik
„Nasza Gmina Radzanowo”, chciałabym
prosić, w związku z uruchomieniem od
listopada br. nowych linii autobusowych z
Radzanowa do Płocka, o sugestie dotyczące godzin przejazdów autobusów,
które spełniałyby Państwa potrzeby w
zakresie dojazdu.
Propozycje i uwagi przyjmuję pod adresem: jolsoc196@onet.eu

Szanowni Czytelnicy,
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia życzę Państwu radosnego
świątecznego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz
wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.
Nowy Rok 2016 niech będzie czasem
pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Jolanta Sochacka

Razem możemy znacznie więcej !
Kiedy na początku bieżącego roku zaproponowaliśmy Państwu akcję pn.
„Zdecyduj, by 1 % podatku pozostał w
szkole Twojego dziecka” koncentrowaliśmy się głównie na jej aspekcie edukacyjnym. Zależało nam, by uświadamiać
wszystkich podatników nt. przysługującego im prawa decydowania o tym, która
instytucja pożytku publicznego otrzyma
finansowe wsparcie z odpisu podatkowego. Dzięki przychylności Prezesa Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej

„Młodzi Razem” Iwony Marczak nasze
stowarzyszenie oraz trzy gminne szkoły
podstawowe miały możliwość niezależnego pozyskiwania środków z 1 % podatku.
Kampania naszym zdaniem zakończyła
się sukcesem, gdyż łącznie zebraliśmy
około 2.600,00 zł. Środki dedykowane
gminnym szkołom przekazane zostały
bezpośrednio na działalność statutową
Rad Rodziców. Część przekazana naszej
organizacji nie została jeszcze rozdysponowana, ale zgodnie z obowiązującymi

przepisami spożytkujemy te środki na
cele związane z pożytkiem publicznym.
Wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzieli na naszą akcję serdecznie dziękujemy. Prawdą okazało się hasło promujące, a więc: "RAZEM MOŻEMY ZNACZNIE WIĘCEJ!". Już teraz wyrażamy nadzieję, że również w 2016 roku będziemy
mogli na Państwa liczyć.
Zarząd Stowarzyszenia
Przyjaciół Gminy Radzanowo

Sieć gazowa w gminie

1% podatku dla Piotrusia

Trwają prace projektowe sieci gazowej
w gminie Radzanowo. Podczas ostatniej
wizyty w siedzibie zakładu w Ciechanowie
na początku grudnia przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa poinformowali,
że prace projektowe związane z siecią
gazową w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżówko i
Rogozino według umowy zakończone
zostaną pod koniec czerwca 2016 roku.
Dalej zostanie uzyskane pozwolenie na
budowę a następnie w latach 2017 – 2018, po wyłonieniu wykonawcy robót, rozpoczną się prace budowlane. To dobra
wiadomość zarówno dla odbiorców indywidualnych, rolników jak i przedsiębiorców
z terenu naszej gminy. Gaz ziemny może
być używany nie tylko do celów grzewczych, ale również przy produkcji np. makaronów czy elementów metalowych.
Ponadto można go wykorzystać w ogrodnictwie. Zastosowanie gazu ziemnego w
ogrodnictwie (obejmującym między innymi
uprawę i hodowlę roślin warzywnych, sa-

Szanowni Państwo,
Zwracamy się do Was z gorącą prośbą.
Nasz 4,5-letni synek Piotruś jest dzieckiem autystycznym. Od momentu zdiagnozowania zaburzeń (sierpień 2013 r.) dziecko uczestniczy w wielokierunkowej terapii
(pedagogiczna, SI, logopedyczna). Równolegle do terapii zajęciowej Piotr jest leczony farmakologicznie w Instytucie Medycyny Integracyjnej w Piasecznie, tzw.
biomedyczne leczenie autyzmu. Podejmowane przez nas, rodziców, działania, sukcesywnie przynoszą pozytywne rezultaty,
ale są niezmiernie kosztowne.
Dlatego zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą. Jeśli możecie, prosimy,
przekażcie 1% swojego podatku na leczenie i terapię Piotrka. Zebrane środki w
dużym stopniu ułatwią zapewnienie synkowi celowej terapii oraz odpowiedniego
leczenia.

downiczych czy ozdobnych) polega
przede wszystkim na wykorzystywaniu
tego paliwa do ogrzewania szklarni.
W hodowli zwierząt która wymaga, aby
pomieszczenia przeznaczone do hodowli
posiadały niezależnie od warunków pogodowych - odpowiednią temperaturę. Odpowiednia temperatura pomieszczeń hodowlanych zapewnia zwierzętom prawidłowy rozwój. Przykładem wykorzystania
gazu ziemnego w celach hodowlanych są
fermy kurze. Stała i odpowiednia temperatura w kurniku uzyskiwana dzięki zastosowaniu paliwa gazowego to optymalne
warunki do chowu kurcząt. Stosowanie
gazu ziemnego daje hodowcy poczucie
bezpieczeństwa, komfortu, a przede
wszystkim oszczędności.
To ekologiczne paliwo, gdy stanie się
dostępne dla mieszkańców naszej gminy
z pewnością przyczyni się do podniesienia atrakcyjności terenu gminy Radzanowo.
Marcin Kuczkowski

Katarzyna i Michał – rodzice Piotrusia

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem "Odzyskać Więzi"

KRS: 0000215754
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Uroczystość w Nowym Boryszewie
W dniu 3 października o godz. 14:00
zbiórką strażaków reprezentujących jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu naszej gminy oraz druhów z jednostek zaprzyjaźnionych: OSP Mirosław,
OSP Borowiczki i OSP Cekanowo rozpoczęła się uroczystość przekazania i poświęcenia samochodu oraz nowo wybudowanego garażu jednostki OSP Nowe Boryszewo.
Samochód marki Peugot został pozyskany
jeszcze w 2014 r., ale wymagał specjali-

stycznego dostosowania do wymogów
pojazdu pożarniczego.
Mszę Świętą w intencji strażaków koncelebrowali ksiądz Franciszek Stepnowski kapelan strażaków w gminie Radzanowo
oraz ksiądz Ryszard Paradowski - proboszcz parafii Imielnica. W wygłoszonej
homilii ks. R. Paradowski podziękował
druhom strażakom za bezinteresowny trud
niesienia pomocy w czasie zagrożenia
życia i dobytku ludzi, a następnie dokonał
uroczystego poświęcenia wozu strażackiego i garażu. W uroczystości wzięli udział:

Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski,
Agnieszka Sulkowska reprezentująca Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wójt
Gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz, Wiceprezes Zarządu Powiatowego
Związku OSP Mirosław Wojciechowski,
Komendant Gminny Związku OSP Krzysztof Bija ta, Radni Powiatu: Paweł Jakubowski i Paweł Tokarski, Radny Gminy
Radzanowo z Nowego Boryszewa Krzysztof Janecki, Radni Gminy Radzanowo,
Sołtys Nowego Boryszewa Ewa Tokarska,
Sołtys Starego Boryszewa Elżbieta Mi-

chalska oraz mieszkańcy Nowego i Starego Boryszewa. Zaproszeni goście w wygłaszanych przemówieniach wyrażali najszczersze gratulacje oraz życzyli strażakom, aby jak najrzadziej musieli używać
nowego pojazdu, a po wyjazdach koniecznych wracali w tym samym składzie i w
pełnym zdrowiu. Zasłużeni strażacy otrzymali dyplomy i listy gratulacyjne z rąk Posła Piotra Zgorzelskiego oraz Agnieszki
Sulkowskiej reprezentującej Marszałka
Województwa Mazowieckiego.
ZR

Dzień Seniora 2015
Dzień Seniora to wyjątkowy symbol pamięci i wdzięczności kierowany do ludzi,
którzy urodzili się i pamiętają urok lat ubiegłego wieku. Dnia 10 października w Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie odbył
się uroczysty wieczór, który właśnie z tej
okazji zorganizował dla swoich członków Zarząd Koła nr 10 ZERiI. Na spotkanie przybyli również zaproszeni goście:
Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, Wójt
Gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz, Radny Gminy Radzanowo Ryszard
Jóźwiak reprezentujący Przewodniczącą
Jolantę Sochacką, Przewodniczący Rady
Powiatu Płockiego Lech Dąbrowski, Radny Powiatu Płockiego Paweł Jakubowski,
Prezes ZERiI w Płocku Jadwiga Kornrszczuk, Prezes i Wiceprezes Banku Żywności w Płocku Marek Kuczyński i Aldona
Cybulska, Dyrygent Chóru „Złota Jesień”

Robert Majewski, Kierownik Zakładu Gospodarczego w Radzanowie Janusz Balski, Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w
Radzanowie Magdalena Kosielińska, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w
Radzanowie Urszula Chotlewska. Była to
okazja do złożenia Seniorom życzeń zdrowia, pomyślności i spełniania marzeń
szczególnie takich, na które nie było czasu
i możliwości w okresie aktywności zawodowej. Część artystyczną przygotował
Chór „Złota Jesień” oraz solistka CKiS
Kinga Siedlich. Niespodzianką dla Seniorów była prezentacja zdjęć z wycieczek
turystyczno-krajoznawczych,
ważnych
wydarzeń społecznych i występów artystycznych, w których przez kilka ostatnich
lat brali udział Członkowie Koła Nr 10
ZERiI.
ZR
fot. Anna Gruszczyńska

50 lat razem ...
Nie każdemu jest dane, by po pięćdziesięciu latach wspólnego życia, móc raz
jeszcze wrócić pamięcią do wzruszającej i
pięknej chwili zawarcia związku małżeńskiego. Okazją do wspomnień był dzień 20
listopada br., w którym uroczyście, 8 par z
terenu Gminy Radzanowo, obchodziło
„Złote Gody”. Spotkanie zorganizowano w
sali bankietowej Złota Komnata w Brochocinie.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego –
Agnieszka Grabarczyk przywitała świętujące pary: Barbarę i Jana Danual, Irenę i
Ryszarda Klekowieckich, Halinę i Wiesława Majchrzak, Reginę i Mirosława Olszewskich, Barbarę i Ryszarda Roth, Danutę i Stefana Sokół, Danutę i Zygmunta
Wiśniewskich, Halinę i Józefa Zaleskich.
W tym wyjątkowym dniu Jubilatom towarzyszyli najbliżsi. Na uroczystość przybyli
również: Sylwester Ziemkiewicz – Wójt
Gminy Radzanowo, Ewa Koziczyńska Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, ks.
Franciszek Stepnowski – proboszcz parafii
w Radzanowie, ks. dr Janusz Wiśniewski
– proboszcz parafii w Rogozinie.
- Każdy Jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku w chwilach radosnych
i smutnych. Te wspólne 50 lat to symbol

miłości i wierności
małżeńskiej, wzajemnego szacunku i zrozumienia, a także
trwałości rodziny. To
wspaniały wzór mądrego życia i przykład
dla młodych, którzy
decydują się związać
węzłem małżeńskim,
zakładając rodzinę –
mówił Wójt Gminy.
-Wszystkim
Parom
Małżeńskim składam
wyrazy uznania oraz
serdeczne życzenia.
Niech nadchodzące
dni, miesiące, lata
będą dla Państwa
pełne optymizmu i
radości. Niech upływają Wam w spokoju,
w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i
wnuków. Niech zdrowie zawsze Wam dopisuje, a błogosławieństwo Boże dodaje
siły do dalszego trwania we wspólnej miłości, przyjaźni i zaufaniu – podkreślał
ksiądz Franciszek Stepnowski.
Następnie Wójt Gminy Sylwester Ziemkiewicz w imieniu prezydenta RP odznaczył

„Złote Pary” medalem „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Małżonkowie otrzymali
również dyplomy gratulacyjne, upominki
oraz kwiaty. Po oficjalnej części uroczystości przyszła pora na toast za zdrowie Jubilatów i odśpiewanie tradycyjnego „Sto lat”.
Wspólny poczęstunek był okazją do wspo-

mnień i rozmów. Uroczystość uświetniły
występy w wykonaniu Natalii Benirowskiej,
Alicji Atlak oraz Joanny Bohdan, którym
akompaniował Tomasz Zalewski – nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Radzanowie.
ZR

Pierwszy rok kadencji samorządu w podsumowaniu
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,
za nami pierwszy rok kadencji 2014-2018 w lokalnych samorządach, a tym
samym dzięki Państwa ogromnemu zaufaniu, rok sprawowania przeze mnie
zaszczytnej funkcji Wójta Gminy Radzanowo.
Ten pierwszy rok to na pewno czas zmian. Przede wszystkim był to czas
szukania oszczędności, gruntownego przygotowania finansów gminy na przyszłe inwestycje oraz opracowywania dokumentacji m.in. strategii rozwoju,
planu gospodarki niskoemisyjnej, która pozwoli nam na pozyskanie środków
zewnętrznych. Tylko przy udziale zewnętrznych środków finansowych Gminę Radzanowo stać będzie na duże inwestycje. Aplikowanie o środki unijne
to absolutny priorytet, zwłaszcza, że otwierająca się perspektywa dotowania inwestycji z UE jest już ostatnią. Musimy zrobić wszystko, co w naszej
mocy, by jak najwięcej środków finansowych zasiliło planowane inwestycje.
Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wam –
Mieszkańcom za wsparcie, za cenne uwagi i rady oraz za życzliwość, którą
otrzymywałem od Was niemalże każdego dnia. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Rady Gminy i Sołtysów. Dziękuję za dobrą współpracę, za
wszelkie inicjatywy, pomysły i wskazówki. Cieszę się, że nie unikamy trudnych spraw, tylko próbujemy je wspólnie rozwiązywać w zgodzie z oczekiwaniami Mieszkańców. Jestem przekonany, że poczucie odpowiedzialności za
gminę jest motywacją do pokonywania różnych trudności.
Bardzo dobrze oceniam też współpracę z władzami powiatu, województwa,
sąsiednich samorządów oraz z lokalnie działającymi organizacjami pozarządowymi. Wspólną pracą, zaangażowaniem udało nam się wypracować wiele
porozumień, zrealizować kilka przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych.
Przed nami kolejny rok pracy na rzecz wszystkich Mieszkańców i rozwoju
Gminy Radzanowo. W najbliższym czasie będziemy starali się pozyskać dotacje przede wszystkim na przebudowę dróg gminnych oraz budowę sieci

miejscowości. Bardzo ważną inwestycją jest również modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Dębnikach. Musimy tam dokonać wymiany przestarzałej, zużytej już technologii tak, aby mieć pewność, że nie dojdzie do przerw
w dostawie wody. Kolejną dużą inwestycją jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogozinie o nowe sale dydaktyczne oraz salę gimnastyczną. Prace projektowe dotyczące tych dwóch przedsięwzięć rozpoczniemy już w przyszłym roku.
Poniżej przedstawiam Państwu zestawienie najważniejszych dokonań, które zostały zrealizowane przez nasz samorząd przez ostatni rok. Wyrażam
nadzieję, że kolejne lata będą czasem ważnych osiągnięć, udanych przedsięwzięć i skutecznej działalności dla dobra i rozwoju Gminy Radzanowo.
Wójt Gminy Radzanowo

kanalizacyjnej. Musimy pamiętać także o remontach i doposażeniu świetlic

Sylwester Ziemkiewicz

wiejskich, czy odpowiednim zagospodarowaniu centrów poszczególnych

Inwestycje
Kanalizacja w Nowym Boryszewie
- Inwestycja realizowana od kwietnia do czerwca br.
- Koszt 853 000,00 zł z czego kwota 520 0000,00 zł
to dotacja pozyskana z Unii Europejskiej
- Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana na odcinku 1452,82 m
Przedsięwzięcie to 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 2016r. oraz które umożliwiają kontynuacje prac związanych m.in. z budową kanalizacji.

Przebudowa drogi powiatowej
Radzanowo - Kosino - Bodzanów
- Długość remontowanego odcinka drogi to 5 665,95 km

- Całkowity koszt inwestycji to ponad 3 mln zł, dofinansowanie w kwocie
ponad 1,5 mln zł z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych –
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, wkład finansowy Gminy to
500 tyś. zł
- Inwestycja realizowana dzięki zawartemu porozumieniu między powiatem
płockim, gminą Radzanowo i partnerami prywatnymi.
W ramach przebudowy drogi wykonano m.in.: rozbiórkę elementów dróg i
przepustów, istniejącego oznakowania pionowego, karczowanie krzaków i
pni drzew, wzmocnienie konstrukcji i poszerzenie nawierzchni asfaltowej
jezdni, wykonanie odwodnienia pasa drogowego, remont zjazdów, wykonanie
poboczy z mieszanki żwirowej, miejscowe umocnienie skarp rowów płytami
ażurowymi, wykonanie przebudowy sieci wodociągowej, melioracyjnej i linii
telefonicznej.

Modernizacja drogi w Męczeninie

Prace brukarskie

-Nawierzchnia w technologii tzw. „taniego asfaltu”

W Zakładzie Gospodarczym przy Urzędzie Gminy wyodrębniono grupę pra-

-Długość modernizowanego odcinka ok. 1 km

cowników specjalizujących się w robotach brukarskich. Decyzja ta pozwo-

-Koszt przedsięwzięcia ok. 150 000 zł, z czego 50% stanowiła kwota do-

liła na wykonanie wielu prac. Przykładem jest nowy parking przy Samorzą-

tacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

dowym Przedszkolu w Radzanowie, czy też realizowany wspólnie z powia-

przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

tem płockim chodnik w Stróżewku.

Fundusz sołecki
Gmina Radzanowo zdecydowała się na wyodrębnienie funduszu sołeckiego z
budżetu gminy na 2015 rok. Ta decyzja okazała się bardzo trafna, gdyż
pozwoliła mieszkańcom każdego z 30 sołectw zdecydować o przeznaczeniu
środków finansowych. W wybranych inicjatywach mieszkańcy przeznaczali
te środki głównie na poprawę infrastruktury, w tym przede wszystkim remonty lokalnych dróg. Wbudowano blisko 3200 t żwiru, 1078 t gruzu oraz
485 t tłucznia na terenie kilku sołectw. Zamontowano lampy oświetleniowe
w Białkowie i na Wólce. Wyremontowano świetlice wiejskie w Białkowie,
Chełstowie i Juryszewie. Fundusz sołecki Ciółkowa przeznaczony został na
budowę atrakcyjnego placu zabaw. Z kolei mieszkańcy Ślepkowa Szlacheckiego zdecydowali o doposażeniu istniejącego już placu dla dzieci. Pierwsza
w naszej gminie siłownia na świeżym powietrzu powstała z tych środków w
Rogozinie przy Domu Ludowym. Natomiast mieszkańcy Radzanowa postawili
na bezpieczeństwo, remontując wjazd z drogi powiatowej przy Zespole
Szkół . Łączny koszt wszystkich inwestycji zrealizowanych z wydzielonego
funduszu sołeckiego opiewał na około 340 tyś. zł.

Kostrogaj

Rogozino

Woźniki

Radzanowo

Bezpieczeństwo
Przejście dla pieszych w Radzanowie
Inwestycja w linii drogi powiatowej nr 2929W została zrealizowana we
współpracy z Starostwem Powiatowym. Jej inicjatorami byli przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Radzanowie, którzy
w trosce o bezpieczeństwo własnych pociech złożyli stosowną petycję. Za-

kres zrealizowanej inwestycji obejmował opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych, tj. budowę sygnalizacji świetlnej, odtworzenie nawierzchni po robotach montażowych,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, demontaż istniejących barier przy wejściu na
teren szkoły oraz montaż nowych ogrodzeń segmentowych. Zaledwie kilkumiesięczne funkcjonowanie przejścia jednoznacznie potwierdza, ż poziom
bezpieczeństwa użytkowników pieszych znacząco się podniósł na tym odcinku ruchliwej drogi.

Przejście dla pieszych w Rogozinie

Nowe punkty oświetleniowe

Przejście dla pieszych w Rogozinie W roku 2015

na terenie gminy

przy drodze wojewódzkiej 567 (przy zamontowano ponad 40 nowych
sklepie

Lewiatan)

powstało

dzięki punktów oświetleniowych, które w

współpracy Gminy Radzanowo z Mazo- znacznym stopniu zwiększą bezwieckim Zarządem Dróg Wojewódz- pieczeństwo

poruszających

się

kich. Przejście wyposażone jest w drogami osób. Lampy zamontowano
oznakowanie poziome oraz oznakowa- m. in.: w Rogozinie, Radzanowie,
nie pionowe aktywnego przejścia dla Starym Boryszewie, Nowym Borypieszych z czujnikiem ruchu (w mo- szewie, Ciółkowie, Łoniewie, Wólmencie zbliżenia się pieszego do przejścia sygnalizacja zaczyna migać).

ce, Chełstwie, Białkowie, Lasocinie,
Męczeninie.

Komunikacja
Nowe połączenia komunikacyjne
Na podstawie porozumienia z miastem Płockiem została uruchomiona linia
autobusowa 34 Komunikacji Miejskiej, łącząca Podolszyce ze Stróżewkiem.
Trasa autobusu przebiega z Płocka (Podolszyce Południowe-Zielony JarŻyzna) przez Nowe Boryszewo, Stróżewko oraz Stare Boryszewo. To znacząco ułatwia mieszkańcom dotarcie do handlowej części miasta, z pominięciem wjazdu do centrum Płocka. Możliwość taką będą mieli również mieszkańcy Rogozina, dla których linia 34 zostanie uruchomiona z początkiem
2016 roku.
Z kolei w listopadzie ruszyło również nowe połączenie komunikacyjne na
trasie Radzanowo – Rogozino – Płock, co znacząco zwiększyło dostępność
mieszkańców Radzanowa do działającej od wielu lat linii P4.

Edukacja
„Płocka Akademia Piłki Ręcznej” i sala przyrodnicza
„Płocka Akademia Piłki Ręcznej” to specjalny system szkoleniowy dzieci i
młodzieży wdrożony na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Sekcją Piłki Ręcznej Orlen Wisły Płock, Gminą Radzanowo i Zespołem Szkół w
Radzanowie. Przyciąga on zwłaszcza do Publicznego Gimnazjum nowych
uczniów, zainteresowanych rozwijaniem talentów piłkarskich, w tym
uczniów spoza gminnych podstawówek.
Dwie placówki oświatowe z terenu naszej gminy tj. Szkoła Podstawowa w
Rogozinie i Zespół Szkół w Radzanowie otrzymały zestawy doposażenia sal
edukacyjnych w przyrodnicze laboratoria przyrodnicze. Każdy zestaw
obejmował: tablicę interaktywną z oprogramowaniem, projektor, laptop,
czujnik stężenia dwutlenku węgla, czujnik jakości wody, interfejs do czujników i wymagane oprogramowanie do zbierania, prezentacji i analizy wyników, pomiarów oraz przygotowywania lekcji. Wartość zestawu to 17,2 tyś.
zł. Instytucjami współfinansującymi ten projekt było: Starostwo Powiatowe, Gmina Radzanowo oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Współpraca
Gabinet rehabilitacyjny w Staroźrebach

Paczki żywnościowe

Dzięki współpracy gminy Radzanowo z gminą Staroźreby oraz podpisane- We współpracy z Bankiem Żywności w Płocku gmina Radzanowo rozpoczęła
mu porozumieniu od maja 2015 mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie korzy- realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. W
stać z usług gabinetu rehabilitacyjnego w Staroźrebach. Oferta gabinetu ramach tej współpracy raz w miesiącu mieszkańcy w trudnej życiowej syobejmuje zabiegi z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii.

Współpraca z mieszkańcami

tuacji i niskich dochodach otrzymują paczki żywnościowe.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Informowanie mieszkańców o bieżących sprawach w Gminie Radzanowo Program współpracy Gminy Radzanowo z organizacjami pozarządowymi oraz
prowadzone jest m.in. za pośrednictwem sołtysów. Wójt w comiesięcznych innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zakłada
spotkaniach przekazuje wiadomości o podejmowanych decyzjach, istotnych współdziałanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
pracach, planowanych remontach dróg, wydarzeniach sportowych i kultu- W tym celu ogłaszane są otwarte konkursy, w wyniku których kluby sportoralnych, itd. Z kolei sołtysi zgłaszają różnorodne petycje, zapytania i uwagi we i stowarzyszenia realizują swoje zamierzenia programowe. W 2015 r. w
od mieszkańców reprezentowanych sołectw. W tego typu naradach niejed- sumie czterech konkursach dot. kultury fizycznej i sportu Wójt Gminy Ranokrotnie uczestniczą merytoryczni pracownicy Urzędu Gminy, przedsta- dzanowo przeznaczył kwotę 65,8 tyś. zł. Beneficjenci otrzymali odpowiedwiciele Zakładu Gospodarczego oraz zewnętrzne instytucje, jak KRUS, nio: 10,8 tyś. zł - Stowarzyszenie „Nadzieja dla Wszystkich”, 6 tyś zł MODR, Powiatowy Urząd Pracy.
UKS „Atleta”, 14 tyś zł UKS „Olimpia”, 35 tyś zł ULKS Ciółkowo.
Ważnym zadaniem samorządu jest również wspieranie inicjatyw płynących Pozasportowe inicjatywy grup nieformalnych i organizacji pozarządowych
bezpośrednio od mieszkańców gminy. Takim przykładem jest pomysł Prze- mogą liczyć na pozafinansowe wsparcie m.in. w formie użyczenia gminnego
wodniczącej Rady Gminy Jolanty Sochackiej oraz Sołtys Wólki Anny Lema- lokalu na podejmowane działania. Z takiej formy skorzystało np. Stowarzy-

niak, które zabiegały o dokonanie oczyszczenia zbiorników wodnych w Ra- szenie Anielski Kredens, które aktywizuje mieszkanki Rogozina i okolic. W
dzanowie i Wólce. Całość prac sfinansowano z Narodowego Funduszu każdy czwartek w Domu Ludowym w godz. 17.30—21.30 prowadzą warsztaOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ty z zakresu decoupage, florystyki, a przede wszystkim integracji lokalnej
Podobnym przykładem jest wsparcie wędkarzy, którym po założeniu Sekcji społeczności. Anielski Kredens reprezentował Gminę Radzanowo na kilku
Wędkarskiej przy CKiS Wójt powierzył administrowanie zbiornikami wod- znaczących imprezach, jak Dożynki Powiatowe, Dożynki Wojewódzkie, Jar-

nymi w Radzanowie. Decyzję tą poprzedziło zapoznanie się z Regulaminem mark Benedyktyński, za każdym razem wystawiając swoje atrakcyjne rękodziałania SW oraz Regulaminem połowów, gwarantującym odnowienie i
ochronę ekosystemu wodnego. Dotychczasowa współpraca pozwoliła wykorzystać specjalistyczną wiedzę wędkarzy w procesie oczyszczania stawów.

Fundusze krajowe i europejskie
Gmina Radzanowo przygotowując się do skutecznego aplikowania o unijne

fotograficzny, drukarkę 3D, urządzenie wielofunkcyjne oraz umeblowanie.

środki finansowe zobligowana była do opracowania stosownej dokumenta-

W ten sposób uruchomione zostało w naszej gminie jedno ze 174 Lokalnych

cji. Nadrzędną jej częścią jest „Strategia Rozwoju Gminy Radzanowo na

Centrów Kompetencji na terenie województwa mazowieckiego.

lata 2014-2020”, która określa priorytety i cele polityki rozwoju społecz-

W bieżącym roku skorzystaliśmy także ze środków Wojewódzkiego Fundu-

no-gospodarczego naszej gminy z zachowaniem obowiązujących europej-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dzięki któ-

skich. Jest to dokument bazowy, na podstawie którego tworzone będą inne

rym z 30 posesji w naszej gminie usunięto pokrycia azbestowe. Dotacja

dokumenty planistyczne i strategiczne. Definiuje czynniki mające wpływ na

stanowiła 85% kosztów zadania i pozwoliła na utylizację około 70 t. szko-

ożywienie gospodarcze, ekonomiczne, rozwój w sferze kulturalnej, spo-

dliwego dla zdrowia materiału.

łecznej i turystycznej. Ponadto opracowano „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy na lata
2015-2029”. Dokumentacja ta wraz z odpowiednim przygotowaniem finansów gminnych pozwoli naszej gminie wnioskować o środki unijne przede
wszystkim na przebudowę dróg, budowę kanalizacji i termomodernizację
budynków użyteczności publicznej.
Nadal czerpiemy korzyści z perspektywy unijnej na lata 2007-2013. Jesienią uruchomione zostało Lokalne Centrum Kompetencji, które jest realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Agencję Rozwoju
Mazowsza w ramach projektu „M@zowszanie”. Otrzymaliśmy 5 komputerów stacjonarnych, laptopa, projektor multimedialny z ekranem, aparat
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I Memoriał Stanisława Wochowskiego już za nami ...
W sobotnie przedpołudnie 17 października
br. na hali sportowej Zespołu Szkół w Radzanowie królował tenis stołowy. Dla upamiętnienia życia i dorobku trenerskiego
Stanisława Wochowskiego zawodnicy i
zawodniczki z pięciu gmin rozegrali I Memoriał Stanisława Wochowskiego, czyli
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Radzanowo.
Honorowy patronat nad imprezą objął Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Piotr Zgorzelski. Gośćmi specjalnymi rozgrywek byli Elżbieta Wakrzyńska – córka
Stanisława Wochowskiego oraz insp. Jarosław Hofman – Komendant Miejski Policji w Płocku, który czynny udział w turnieju
zakończył pełnym sukcesem. Sędzią głównym turnieju był Grzegorz Bor, sędzia Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
Mimo deszczowej pogody turniej cieszył
się ogromnym zainteresowaniem. 53 zawodników i zawodniczek przyjechało do
nas z Gminy Bulkowo, Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Bodzanowie, Małej Wsi
oraz z Płocka. Liczną i jak się okazało
silną kadrę wystawiła Gmina Radzanowo,
reprezentowana przez uczniów Szkoły
Podstawowej w Ciółkówku, Szkoły Podstawowej w Rogozinie, Szkoły Podstawowej
w Radzanowie oraz grupę młodzieży i
dorosłych zgłoszoną przez Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie. Zmagania zawodników amatorów poprzedził mecz pokazowy rozegrany przez Aleksandrę Lau i
Katarzynę Bagrowską, wielokrotnie utytułowane zawodniczki MLUKS Nadwiślanin
BS Mazowsze Płock, obecnie grające w II
lidze tenisa stołowego.
WYNIKI I MEMORIAŁU STANISŁAWA
WOCHOWSKIEGO:
Kategoria „Dziewczęta, rocznik 2003 i
młodsze”:
1. Natalia Kosielińska, Szkoła Podstawowa w Radzanowie

2. Partycja Kawałek, Szkoła Podstawowa
w Ciółkówku
3. Natalia Kobielska, Szkoła Podstawowa
w Ciółkówku
Kategoria „Chłopcy, rocznik 2003 i młodsi”:
1. Jakub Kosieliński, Szkoła Podstawowa
w Radzanowie
2. Michał Czubakowski, Szkoła Podstawowa Nr 20 z Płocka
3. Wiktor Smolicki, Szkoła Podstawowa Nr
20 z Płocka
Kategoria „Młodzież, rocznik 2002-1998”:
1. Kamil Dudek, Gminne Centrum Kultury i
Sportu w Bodzanowie
2. Patryk Szajewski, Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Bodzanowie
3. Arkadiusz Kusy, Gmina Bulkowo
Kategoria „Dorośli, rocznik 1997 i starsi”:
1. insp. Jarosław Hofman, Gość specjalny
turnieju
2. Krzysztof Kosieliński, Centrum Kultury i
Sportu w Radzanowie
3. Paweł Bauman, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie
Dyplomy i puchary wręczyli zwycięzcom
Sylwia Witkowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciółkówku oraz Krzysztof Sobczak i Ryszard Jóźwiak, Radni Gminy Radzanowo.
Podejmując się organizacji rozgrywek
chcieliśmy przede wszystkim przypomnieć, że przed laty w małej wiejskiej
szkole w Ciółkówku pracował wielki pasjonat tenisa stołowego – Stanisław Wochowski. Bardzo skromny i pracowity człowiek,
który choć sam nie uprawiał czynnie tej
dyscypliny, jako trener doczekał się kadrowiczek Polski, indywidualnych i drużynowych Mistrzyń Polski w różnych kategoriach wiekowych. Spod Jego ręki wyszła
m.in. Jadwiga Kawałek – kilkukrotna reprezentantka Polski oraz Mistrzyni Polski
w grze indywidualnej z 1986 roku. Prezen-

tację sylwetki i dorobku Pana Wochowskiego wzbogaconą wystawą części dyplomów, zdjęć i pucharów zdobytych indywidualnie i drużynowo przez Jego podopieczne przygotowały Sylwia Witkowska,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciółkówku i Iwona Zalewska, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w
Ciółkówku. Czytamy w niej m.in.: „Za
szczególne osiągnięcia sportowe pan Wochowski w 1989 roku został wyróżniony
plakietką Polskiego Związku Tenisa Stołowego . Jako liczący się trener tenisa stołowego, w 1984 roku w wyniku plebiscytu
organizowanego przez Tygodnik Płocki
uzyskał tytuł Trenera Roku. Za szczególne
zaangażowanie w pracy zawodowej i społecznej w 1976 roku został odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi. Ponadto uhonorowany tytułem Zasłużony dla wychowania
fizycznego dla województwa warszawskie-

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości
Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się mszą świętą w
kościele św. Floriana w Radzanowie, jaką w
intencji Ojczyzny odprawił ksiądz proboszcz
Franciszek Stepnowski. O bardzo uroczystą
oprawę nabożeństwa zadbali harcerze z
Zespołu Szkół w Radzanowie przygotowani
przez dh Jolantę Sochacką i dh Izabelę Pikałę. Obecne były także poczty sztandarowe
gminnych jednostek OSP z Nowego Boryszewa i z Radzanowa.
Drugą część obchodów stanowił koncert
pieśni patriotycznych w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Sportu. Występy artystów
poprzedziła projekcja krótkometrażowego
filmy pt. „Animowana Historia Polski” w reżyserii Tomasza Bagińskiego. To dynamiczna i
barwna ilustracja najważniejszych wydarzeń,
postaci i miejsc z bogatych dziejów naszego
kraju. Sam koncert okazał się wspaniałym
wydarzeniem, pełnym pozytywnych emocji
ze śpiewaniem pieśni patriotycznych wspólnie z publicznością. Po odśpiewaniu hymnu
na scenę weszli najmłodsi artyści, czyli
przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Radzanowie przygotowane przez Cecylię Wójcik. Ich przepiękne stroje były ilustracją do piosenki "Jestem Polakiem" i patriotycznej pieśni "Wojenko, wojenko...". Kolejną
grupę stanowiły podopieczne CKiS przygotowane przez instruktora Romualda Podress,
w większości debiutujące przed szeroką
widownią. Licznie zgromadzona publiczność
dodała im jednak otuchy, przyłączając się do
wykonywanych pieśni, a wzruszenie narastało z każdą minutą. W finale wystąpił Chór
„Złota Jesień” pod kierunkiem Roberta Majewskiego i przy akompaniamencie Tomasza
Sarniaka. W repertuarze zaprezentował obok
współczesnych pieśni patriotycznych (m.in.
„Taki kraj” Jana Pietrzaka) utwory tradycyjne
jak „My I Brygada”. W kulminacyjnym mo-

mencie, gdy rozbrzmiały pierwsze nuty
„Roty”, zgromadzona publiczność podniosła
się z miejsc i przyłączyła się do odśpiewania
tej ważnej polskiej pieśń. Całość koncertu
zakończyły owacje na stojąco. Obchody
Święta Niepodległości w Radzanowie miały
prawdziwie patriotyczną oprawę. W uroczystościach wzięli udział: Wójt Gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz, ksiądz proboszcz Franciszek Stepnowski, Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Sochacka, Radny
Rady Powiatu Paweł Jakubowski, Radni
Gminy Radzanowo: Ryszard Jóźwiak, Adam
Pietrzak, Krzysztof Janecki, Krzysztof Sobczak, Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Radzanowie Danuta Brzozowska oraz
mieszkańcy gminy Radzanowo.
Jak powiedział Wójt Gminy Radzanowo,
Sylwester Ziemkiewicz przeżywanie radości
z życia w niepodległej Ojczyźnie powinno
przebiegać w atmosferze wzajemnego szacunku i zgody, niezależnie od poglądów i
podziałów politycznych. Pierwsze gminne
obchody potwierdziły, że jest to możliwe. W
organizację obchodów włączyły się różne
organizacje działające na terenie całej gminy
oraz wolontariusze, dzięki czemu wizualna
oprawa Święta Niepodległości była naprawdę imponująca: z inicjatywy mieszkańca Radzanowa pragnącego zachować anonimowość po raz pierwszy na trasie RadzanowoWoźniki zawisły 24 flagi Polski, a z inicjatywy
Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Radzanowo uczestnicy mszy i koncertu otrzymali
kotyliony wykonane przez Stowarzyszenie
Anielski Kredens z Rogozina. Wolontariusze
z Koła Nr 10 Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów oraz ze Stowarzyszenia Przyjaciół
Gminy Radzanowo zapewnili wszystkim artystom, gościom i publiczności słodki poczęstunek.
Centrum Kultury i Sportu
w Radzanowie

go (1976), województwa płockiego (1988),
nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania
(1975).
Za pomoc w organizacji turnieju składamy
serdeczne podziękowania: Grzegorzowi
Borowi – Sędziemu Głównemu PZTS za
merytoryczne wsparcie i poprowadzenie
rozgrywek, Dyrekcji i Pracownikom Zespołu Szkół w Radzanowie za udostępnienie
obiektu, Dyrekcji i Pracownikom Szkoły
Podstawowej w Ciółkówku za prezentację
oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy
Radzanowo za przygotowanie i sfinansowanie poczęstunku.
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim
zawodnikom dziękujemy za emocje i postawę fair play.
Centrum Kultury i Sportu
w Radzanowie
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Sekcja wędkarska w Radzanowie
Sekcja Wędkarska została powołana
przy Centrum Kultury i Sportu wiosną
2015 r. przez Wójta Gminy Radzanowo
na wniosek grupy miłośników wędkarstwa. Nasze działania obejmują całokształt zadań związanych z utrzymaniem
prawidłowego ekosystemu zbiorników
wodnych znajdujących się na terenie Parku im. Jana Kochanowskiego w Radzanowie.
Początkowo SW liczyła 25 członków.
Liczba ta systematycznie rosła i obecnie
jest nas pięćdziesięcioro. Do organizacji
może należeć każdy mieszkaniec gminy
Radzanowo, który zapoznał się z regulaminem, akceptuje jego treść i opłaci stosowne składki. Emeryci powyżej 65 roku
życia są zwolnieni z opłat przewidzianych
regulaminem. Przy tej okazji serdecznie
zapraszamy wszystkich zainteresowanych do członkostwa w naszej sekcji.
Od początku swej działalności podjęliśmy szereg działań mających na celu
zagospodarowanie podległych nam sta-

wów. Wiosną dokonaliśmy pierwszego
wielogatunkowego zarybienia zbiornika
większego, a także nasadziliśmy roślinność wodną i przybrzeżną . Do obydwu
zbiorków zapuściliśmy: karpie, liny, amury, tołpygi i karasie o łącznej wartości
2700 zł. Środki finansowe na ten cel pochodziły głównie ze składek i dobrowolnych wpłat członków SW oraz z dotacji
przekazanej przez Urząd Gminy.
SW uczestniczy czynnie w życiu kulturalnym gminy Radzanowo. Dwukrotnie
zorganizowaliśmy zawody wędkarskie i
uczestniczyliśmy w „Pikniku Rodzinnym”,
zapewniając mieszkańcom szereg atrakcji związanych z wędkarstwem.
Celem naszej działalności jest zaszczepienie w lokalnej społeczności pięknej
idei wędkarstwa, połączonej z szeroko
rozumianą integracją mieszkańców.
Chcemy, aby od tej pory w radzanowskich zbiornikach wodnych nie brakowało
ryb i aby każdy miłośnik natury i wędkarstwa przyjemnie mógł spędzić wolny czas

na łonie natury. Wspólnymi siłami staramy się , aby tereny naszej gminy stały się
i atrakcyjne i użyteczne dla mieszkańców.

Mamy nadzieję, że nasze starania dość
szybko przyniosą zamierzone efekty.

nie katalogu dobrych praktyk pozwoli nam
się przede wszystkim zdefiniować ciekawe
pomysły, poznać własne możliwości i być
może wspólnie zorganizować oczekiwane
lokalnie wydarzenia. CKiS zamierza zaznaczać swą obecność również w mniejszych
miejscowościach naszej gminy, zwłaszcza
posiadających świetlice wiejskie. Zachęcamy lokalnych liderów do nawiązywania z
nami współpracy. Zależy nam, byśmy
współtworzyli wydarzenia najbardziej pożądane w danej społeczności i takie, w których organizację zaangażują się wolontariusze, rady sołeckie, a przede wszystkim
dzieci i młodzież. Mamy świadomość, że
nie wszyscy chcą śpiewać w chórze, grać
na instrumentach, czy występować publicznie. Namawiamy jednak do różnorodnych
sekcji zainteresowań: szachy, brydż, wieczorki poezji własnej, a może sekcja teatralna, kabaret…
O tym, że warto się angażować świadczy
np. działalność seniorów. Kiedy Chór
„Złota Jesień” stawia się na próby albo
organizuje kolejny występ widać wyraźnie,
jak bardzo tym ludziom zależy. Zależy, by
być na czas, by oderwać się od codzienności, by ładnie wyglądać, by występ dobrze
wyszedł… Seniorzy są dziś najbardziej
aktywną grupą pod względem kultywowania tradycji. Reprezentują gminę w licznych
przeglądach, uroczystościach na szczeblu
powiatowym i wojewódzkim, wygrywają
nagrody w konkursach dla zespołów senioralnych. Czas wziąć z Nich przykład i równie aktywnie włączać się w lokalne event’y,
do czego gorąco zachęcamy.
Pierwszą próbę aktywowania różnych grup
i organizacji działających w naszej gminie
podjęliśmy przygotowując sierpniowy Pik-

nik Rodzinny. Wówczas pasję wędkowania
zaszczepiali członkowie Sekcji Wędkarskiej, Stowarzyszenie Anielski Kredens z
Rogozina wystawiło swoje wspaniałe rękodzieła i pyszne ciasta, Stowarzyszenie
Akademia Praktyki i Innowacji z Męczenina
prowadziło animacyjne zabawy. Zwierzakoluby zaprezentowały egzotyczne gatunki
zwierząt. Wystąpili soliści CKiS, zespół
ADHD i Chór „Złota Jesień”. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo wraz z
Kołem Nr 10 ZERiI zadbało o poczęstunek.
Współpraca przyniosła niezwykle zadowalający efekt końcowy.
Jesienią zaproponowaliśmy Państwu dwa
nowe wydarzenia. Pierwszym jest I Memoriał Stanisława Wochowskiego, czyli turniej
tenisa stołowego. Zależało nam na przypomnieniu sylwetki wspaniałego nauczyciela,
trenera, jakim niewątpliwie był Stanisław
Wochowski. Swoją działalnością będziemy
starali się przywoływać życiorysy osób,
które aktywnie działały w naszej gminie,
dbały o jej rozwój, edukację, kulturę.
Chcielibyśmy też gościć w swoich progach
lokalnych artystów z różnych kierunków
sztuki, ludzi z pasją, z talentami, by prezentować szerszej publiczności ich prace,
dokonania. Drugim wydarzeniem był koncert pieśni patriotycznych. Zgromadzona
publiczność bardzo chętnie przyłączyła się
do występujących artystów. Wspólne śpiewanie, zwłaszcza odśpiewanie „Roty”, było
prawdziwą, pozytywną celebracją niepodległości. Dla nas jako organizatorów było to
również doświadczenie nowej formy artystycznej i integracyjnej.

Zarząd Sekcji Wędkarskiej

O działalności CKiS w Radzanowie
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
działa nieprzerwanie od ponad 50 lat. Budynek przy ul. Szkolnej 3 budowany był
przez ówczesnych mieszkańców w tzw.
czynie społecznym, by było gdzie się spotykać, organizować wiejskie zebrania, czy
prezentować osiągnięcia dzieci i młodzieży
z pobliskiej szkoły. Kiedy 25 stycznia 1964
roku oficjalnie zaczął działać Wiejski Dom
Kultury nikt nie sądził, że tak szybko stanie
się sercem lokalnej kultury, gminnych wydarzeń. Za sprawą aktywnej działalności
społecznej i wychowawczej tak ważnych
osób, jak Pan Paweł Rogulski, Pani Zofia
Gawlińska i Pan Ryszard Wojewódzki, była
możliwość korzystania z szerokiej oferty
zajęć wokalnych i nauki gry na instrumentach. Nie było chyba w okolicy dziecka,
które nie uczyłoby się śpiewu, czy gry na
jakimś instrumencie. Starsze dziewczęta
śpiewały na głosy w zespole „Biedronki”,
młodsze w „Iskierkach”, a panowie w kwartecie. Aktywnie działało też Koło Gospodyń
Wiejskich, które miało swój repertuar pieśni
ludowych, ale nie bało się sięgać po formy
kabaretowe. Popołudnia spędzało się na
próbach albo w kawiarni, którą przez lata
prowadziła Pani Lucyna Czarnecka. Taki
był początek…
GOK zmieniał nazwy, formy prawne działalności, kadrę zarządzającą, pracowników,
ale zawsze było to miejsce organizowanych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży i ważnych wydarzeń lokalnych. W
kronikach naszej instytucji znajduje się
wiele zapisów o corocznych dożynkach,
występach sławnych aktorów, projekcjach
filmowych, rozgrywkach tenisowych, konkursach wokalnych i recytatorskich. Ktoś
powie: „To były inne czasy!”. Oczywiście,
że tak samo na pewno nie będzie, ale to
nie tylko czasy są inne… Przede wszystkim dziś dzieci i młodzież mają znacznie
więcej możliwości samorealizacji i rozwoju
zainteresowań. Postęp techniczny, technologiczny, informatyzacja i zupełnie inny
sposób wychowywania spowodowały, że
obecnie młodzi ludzie mogą więcej…,
szybciej…, skuteczniej… Pod jednym fundamentalnym warunkiem - musi im się
tylko chcieć! Dlatego właśnie dzisiejszą
rolą Centrum Kultury i Sportu jest oferowanie takich zajęć i warsztatów, czy organizacja takich wydarzeń, które zachęcać będą
do uczestnictwa swoją tematyką, formułą i
jakością prowadzenia. Młodzi ludzie nadal
chcą śpiewać, tańczyć, występować, a
więc realizować się artystycznie.
Podstawowa oferta zajęć realizowanych w

CKiS obejmuje bezpłatne zajęcia wokalne i
instrumentalne, z tą różnicą, że dziś prowadzone są one w dwóch głównych skupiskach mieszkaniowych naszej gminy, a
więc i w Radzanowie, i w Rogozinie. Instruktorem pracującym w Radzanowie jest
Romuald Podress, który prowadzi zajęcia
wokalne oraz naukę gry na gitarze i perkusji. Po wrześniowym naborze uczniów zawiązała się 7-osobowa początkująca grupa
wokalna, przybyły 2 nowe solistki, a 3
kontynuują naukę. Grę na gitarze rozpoczęło 7 uczniów, a 1 kontynuuje zajęcia.
Wznowiona została również gra na perkusji, na razie korzysta z niej tylko 1 uczeń. Z
kolei zajęcia w Rogozinie prowadzone są
od kilku lat w ścisłej współpracy z Dyrektorem S.P. im. Cz. Hińca - Robertem Majewskim. Instruktorzy CKiS korzystają z sal
dydaktycznych szkoły, co jednocześnie
maksymalizuje liczbę uczestników. Ten
sposób organizacji sprawdza się od dawna
i będzie kontynuowany w przyszłości. Instruktorami CKiS pracującymi w Rogozinie
są: Jerzy Jakowski (instrumenty dęte) oraz
Norbert Pałysa (perkusja i gitara). Przez
kilka lat wspólnej pracy z dziećmi stworzyli
podwaliny do zawiązania się zespołu muzycznego ADHD. W każdy piątek, w lokalu
po dawnej bibliotece grają próby pod czujnym okiem Norberta Pałysy. Swoje talenty
prezentują podczas uroczystości szkolnych, lokalnych i gminnych, a także na
konkursach.
Podstawową ofertę zajęć nieodpłatnych
rozszerzyliśmy w październiku br., organizując pierwsze odpłatne zajęcia taneczne
dla dzieci. Nawiązaliśmy współpracę z
niezależnym instruktorem tańca Joanną
Rączkiewicz-Bezdziek, posiadającą doświadczenie zawodowe z wiodących płockich szkół tańca, która obecnie prowadzi
własne Studio Tańca ¾ i współpracuje z
wieloma okolicznymi centrami kultury. Zajęcia te od początku cieszą się ogromnym
powodzeniem wśród uczestników. Po
trzech miesiącach pracy prowadzone są
już trzy grupy, a nauka przynosi bardzo
pozytywne efekty artystyczne. Pierwszy
występ jednej z grup planujemy podczas
24. Finału WOŚP, czyli 10 stycznia 2016 r.
Dzięki przychylności Dyrektora Zespołu
Szkół w Radzanowie – Bolesława Urbaniaka zajęcia te odbywają się one w salce
fitness wyposażonej w lustra.
CKiS wspiera inicjatywy obywatelskie. To
zagadnienie będziemy się starali w najbliższej przyszłości mocno rozwinąć. Wzajemna wymiana doświadczeń, czy zdefiniowa-
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanowo
Miesiąc 2015

Odpady zmieszane – dzień
odbioru

Odpady segregowane – dzień
odbioru

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w całości), opony
(od samochodów osobowych), zużyte baterie i akumulatory
Miejsce odbioru odpadów

Data i godzina

Harmonogram odbioru dla: Ciółkowo, Ciółkówko, Czerniewo, Śniegocin, Trębin, Ślepkowo Szlacheckie, Woźniki Paklewy
Styczeń

7

7

Ciółkowo przy sklepie

19.05.2016r. godz. 7:00 – 7:30

Luty

4

Marzec

3

4

Ciółkówko plac przy figurce

19.05.2016r. godz. 8:00 – 8:30

3

Trębin u P. Sołtysa Trębin 2

19.05.2016r. godz. 9:00 – 9:30

Ślepkowo Szlacheckie na boisku

19.05.2016r. godz. 17:30 – 18:30

Śniegocin przy świetlicy

19.05.2016r. godz. 10:00 – 10:30

Kwiecień

7

7

Maj

5

5

Woźniki Paklewy u P. Sołtysa Woźniki Paklewy 9

19.05.2016r. godz. 11:00 – 11:30

Czerwiec

2

2

Czerniewo plac przy sklepie

19.05.2016r. godz. 12:00 – 12:30

Harmonogram odbioru dla: Ślepkowo Królewskie, Woźniki, Radzanowo ulica: Wschodnia, Wesoła, Jasna, Cicha, Osiedlowa, Sportowa
Styczeń

9 (sobota)

9 (sobota)
Radzanowo plac przed spichlerzem

18.05.2016r. godz. 7:00 – 9:00

Luty

3

3

Marzec

2

2

Kwiecień

6

6

Woźniki przy remizie OSP

18.05.2016r. godz. 14:30 – 15:30

Maj

4

4

18.05.2016r. godz. 16:00 - 17:00

Czerwiec

1

1

Ślepkowo Królewskie skrzyżowanie
obok p. Sołtysa

Harmonogram odbioru dla: Szczytno, Wólka, Radzanowo — Lasocin, Radzanowo ulica: Płocka, Ostatnia, Wodzymin 14, Kwiatowa 2
Styczeń

5

5

Luty

2

2

Marzec

1

1

Kwiecień

5

Maj
Czerwiec

Radzanowo plac przed spichlerzem

18.05.2016r. godz. 7:00 – 9:00

5

Radzanowo – Lasocin u P. Sołtysa,
Radzanowo – Lasocin 21

18.05.2016r. godz. 9:30 – 10:30

7

7

Szczytno obok przystanku

18.05.2016r. godz. 11:00 – 12:00

7

7

Wólka plac przy świetlicy

18.05.2016r. godz. 12:30 – 13:30

Chełstowo plac przy świetlicy

19.05.2016r. godz. 14:30 – 15:00

Harmonogram odbioru dla: Chełstowo, Kosino, Łoniewo, Radzanowo - Dębniki
Styczeń

2

2

Luty

5

5

Dębniki obok hydroforni

19.05.2016r. godz. 15:30 – 16:30

Marzec

4

4

Kosino plac przy sklepie

19.05.2016r. godz. 17:00 – 18:00

Kwiecień

1

1

Maj

6

6

Łoniewo przy metalowym krzyżu

19.05.2016r. godz. 18:30 – 19:00

Czerwiec

3

3

Harmonogram odbioru dla: Radzanowo ulica: Begno, Dębowa, Długa, Dojazdowa, Jaśminowa, Jodłowa, Klonowa, Kredytowa, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Marii Konopnickiej, Medyczna,
Parkowa, Piękna, Rolna, Słoneczna, Sobota, Sosnowa, Szkolna, Wiosenna, Wiśniowa, Zielona, Żurawia
Styczeń

4

4

Luty

1

1

Marzec

7

7

Kwiecień

4

4

Maj

2

2

Czerwiec

6

6

Radzanowo plac przed spichlerzem

18.05.2016r. godz. 7:00 – 9:00

Harmonogram odbioru dla: Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo
Styczeń

8

8

Luty

12

12

Marzec

11

11

Kwiecień

8

8

Maj

13

13

Czerwiec

10

10

Nowe Boryszewo plac przy remizie OSP

17.05.2016r. godz. 8:00-9:00

Kostrogaj pobocze naprzeciwko Sołtysa

17.05.2016r. godz. 9:20 – 10:20

Harmonogram odbioru dla: Kostrogaj, Stróżewko
Styczeń

15

15

Luty

19

19

Marzec

18

18

Kwiecień

15

15

Maj

20

20

Czerwiec

17

17

Stróżewko główne skrzyżowanie

17.05.2016r. godz. 10:40 – 11:40

Harmonogram odbioru dla: Brochocin, Brochocinek, Dźwierzno, Męczenino
Styczeń

12

12

Brochocin plac przy sklepie

17.05.2016r. godz. 12:00 – 13:00

Luty

9

9

Brochocinek u Sołtysa – Brochocinek 23

17.05.2016r. godz. 13:20 – 14:20

Dźwierzno na pierwszym skrzyżowaniu

17.05.2016r. godz. 14:40 – 15:40

Męczenino przy świetlicy wiejskiej

17.05.2016r. godz. 16:00 – 17:00

Marzec

8

8

Kwiecień

12

12

Maj

10

10

Czerwiec

14

14

Harmonogram odbioru dla: Białkowo, Chomętowo, Wodzymin, Juryszewo
Styczeń

19

19

Luty

16

16

Marzec

15

15

Kwiecień

19

19

Maj

17

17

Czerwiec

21

21

Białkowo przy świetlicy wiejskiej

12.05.2016r.. godz. 8:00 – 9:00

Chomętowo u Sołtysa Chomętowo 23

12.05.2016r. godz. 9:20 – 10:20

Wodzymin przy świetlicy wiejskiej

12.05.2016r. godz. 10:40 – 11:40

Juryszewo plac przy remizie

12.05.2016r. godz. 12:00 – 13:00

Rogozino plac przed bankiem

12.05.2016r. godz. 13:20 – 14:20

Harmonogram odbioru dla: Rogozino
Styczeń

22

22

Luty

26

26

Marzec

25

25

Kwiecień

22

22

Maj

27

27

Czerwiec

24

24

Krzyżówka bożonarodzeniowa

1. Nazwisko właścicieli dworu w Kosinie od 1881r. do 1916r.
2. Rzeka przepływająca przez północno-wchodnią część naszej gminy
3. Nazwisko trenera drużyny ULKS Ciółkowo
4. Najważniejszy dokument regulujący zasady działania m.in.
gminy
5. Dawna siedziba władz naszej gminy
6. Drugie imię Wójta Gminy
7. Św. Michał … - patron kościoła w Woźnikach
8. Zajmuje się finansami gminy
9. Nazwa zabytkowej budowli w centrum Radzanowa z drugiej
połowy XIXw.
10. W gminie Radzanowo jest ich 30

11. … Woźnicki - pochowany w rodzinnym grobie w podziemiach kościoła w Woźnikach
12. Styl w jakim został wybudowany Kościół św. Floriana w Radzanowie
13. Nazwisko pierwszego Wójta Gminy Radzanowo
14. „Złota ………” – chór działający przy CKiS w Radzanowie
15. Imię patrona Szkoły Podstawowej w Radzanowie
16. Nazwa ulicy, przy której znajduje się Centrum Kultury i
Sportu w Radzanowie
17. Nazwisko Sekretarza Gminy
18. Nazwa ulicy, przy której znajduje się Szkoła Podstawowa w
Rogozinie

Litery z kolorowych pól utworzą hasło, które wraz z całą rozwiązaną krzyżówką będzie brało udział w losowaniu nagród. Rozwiązaną krzyżówkę prosimy przesyłać na adres Gminnego Centrum Informacji, ul. Szkolna 3, 09-451 Radzanowo lub drogą elektroniczną e- mail gci@radzanowo.pl do 15 stycznia 2016 roku. Spośród otrzymanych rozwiązań (UWAGA: hasło i wypełniona krzyżówka) wylosujemy zwycięzcę.
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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 - Przewodniczący Komisji Rady
Szymański Jacek - Radny
Tokarski Robert - Radny
Trojanowska Agata - Radna
Trojanowski Sławomir - Radny
Sobczak Krzysztof - Radny
Sobiecki Michał - Radny

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

