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Egzemplarz bezpłatny

Zbliża się radosny okres Świąt Wielkanocnych,
który niesie ze sobą głębokie refleksje i budzi optymizm.
Niech ten czas będzie okazją
do rodzinnych spotkań w ciepłej atmosferze.
Życzymy Świąt zdrowych,
spędzonych w gronie najbliższych
obfitujących w radość i wzajemną serdeczność.
Niech przychodząca razem z wiosną Wielkanoc
umocni wszystkich i podniesie na duchu.
W imieniu Rady Gminy
Jolanta Sochacka

Wójt Gminy Radzanowo
Sylwester Ziemkiewicz

Rodzina 500 +

Ważne tematy:


Program „Rodzina 500+”



Plany inwestycyjne gminy



Po podziale wszyscy stracą



Fundusz Sołecki



Instalacje prosumenckie

Program rodzina 500 + rusza z dniem 1
kwietnia 2016r. na podstawie ustawy z
dnia 11 lutego 2016r. (Dz.U. poz. 195) o
pomocy państwa w wychowaniu dzieci/
projekt ustawy przyjęty przez Sejm w dniu
11 lutego 2016r. i przekazany do Senatu/.
Prawo do świadczenia wychowawczego
przysługuje:
1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
-do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
-jeżeli wynika to z wiążących z Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym;
- posiadającym kartę pobytu z adnotacją
"dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem
obywateli państw trzecich, którzy uzyskali
zezwolenie na pracę na terytorium państw
trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów
oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy;
3) prawo do świadczenia wychowawczego
przysługuje osobom, o których mowa w
punkcie 2, jeżeli zamieszkują na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej przez okres, w
którym mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordy-

nacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.
Prawo do świadczenia wychowawczego
nie przysługuje jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo
do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na dziecko o podobnym
charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
lub dwustronne umowy międzynarodowe o
zabezpieczeniu społeczny stanowią inaczej.
Przy ustalaniu prawa na pierwszy okres
świadczenia rodzinnego brany ma być
pod uwagę dochód rodziny z roku 2014
(regulacja ta podyktowana jest faktem, że
rzeczywista wysokość dochodu rodziny za
rok 2015 znana będzie dopiero pod koniec
sierpnia 2016r.)
dokończenie str. 3

Zawsze aktualne informacje z Gminy Radzanowo znajdziesz na stronie internetowej www.radzanowo.pl

Str. 2

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

Plany inwestycyjne gminy
Lutowe spotkanie z sołtysami oraz
XVIII sesja Rady Gminy Radzanowo
były okazją do przedstawienia informacji
przez wójta Gminy Radzanowo Sylwestra Ziemkiewicza dotyczącej możliwości
pozyskania przez gminę środków zewnętrznych na inwestycje.
Gmina Radzanowo złożyła w ramach
PROW wnioski na dofinansowanie inwestycji drogowych obejmujących przebudowę dróg gminnych w technologii asfaltowej. W ramach konkursu zgłoszono ul.
Begno w Radzanowie, ul. Osiedlową w
Rogozinie, drogę gminną w Stróżewku,
drogę gminną Woźniki - Ciółkowo oraz
drogę gminną w Boryszewie. Planowana
wartość tych inwestycji to ponad 4, 6
mln zł, z czego wnioskowana dotacja to
blisko 3 mln. zł. „Ten konkurs nie jest
łatwy, najbliższe miesiące pokażą, czy
otrzymamy dotację. Wysoką punktacje
mogą w nim uzyskać jedynie drogi przy
których znajdują się obiekty użyteczności publicznej. W przypadku uzyskania
dofinansowania uważam, że jesteśmy w
stanie wykonać te inwestycje w latach
2017-2018”- mówi wójt Sylwester Ziemkiewicz.
W styczniu gmina złożyła również
wniosek o dotację ze środków związanych z ochroną gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej w Juryszewie
(wykonanie 2016r.). Kolejne zadanie
związane jest z termomodernizacją i
poprawą efektywności energetycznej
budynku Centrum Kultury i Sportu oraz
najstarszej części Szkoły Podstawowej
w Radzanowie. Na realizację tej inwestycji opracowywany jest wspólny wniosek poprzez Zawiązek Gmin o dofinansowanie ze środków RPO WM 20142020. Szacowana wartość przedsięwzięcia to ponad 600 tys. zł. z czego 80%
stanowi wnioskowane dofinansowanie.
Gmina Radzanowo aplikowała również
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie odbioru oraz utylizacji wyrobów azbestowych od mieszkańców. W
ramach zadania planowany jest odbioru
blisko 110 ton azbestu. Wartość zadania
to ponad 48 tys. zł. Planowane dofinan-

sowanie 85%. Ponadto gmina złożyła
wniosek do funduszu ochrony środowiska o dofinansowanie przywrócenia walorów przyrodniczych i uporządkowania
terenów zielonych.
Obecnie gmina przygotowuje się do
kolejnych naborów o dofinansowanie
inwestycji w ramach PROW 2014-2020
dotyczących m.in. infrastruktury kanalizacyjnej, które prawdopodobnie zostaną
ogłoszone w tym roku. Gmina posiada
zatwierdzoną dokumentację projektowo
– budowlaną na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stróżewko,
Boryszewo
Stare,
Rogozino.„Pozyskanie dofinansowania z UE jest
dla nas kluczowe przy tak dużych inwestycjach, bez wsparcia zewnętrznego
może nas nie być stać na realizację
znacznego zakresu zadania. Liczymy
również, iż w tym roku odbędą się nabory w ramach Lokalnych Grup Działania
na zadania dotyczące świetlic wiejskich
czy też odnowienia terenów zabytkowych. Uważam, że złożone dotychczas
przez nas wnioski w przypadku otrzymania dofinansowania ukształtują budżet
gminy na kolejne kilka lat. Jestem przekonany, że znaczna część wniosków
rozstrzygnie się w roku bieżącym tak, że
będziemy wiedzieli czy budować przyszłe budżety w oparciu o dofinansowa-

nia czy też szukać innych rozwiązań na
wykonanie najbardziej potrzebnych gminie inwestycji” – podkreśla wójt.
Natomiast w oczekiwaniu na rozstrzygnięcia unijnych konkursów, gmina zaplanowała w budżecie na rok 2016 wykonanie mniejszych zadań m.in. modernizacji ul. M. Konopnickiej i Wschodniej
w Radzanowie, przebudowy drogi gminnej w Nowym Boryszewie (etap I), kontynuacji budowy sieci wodociągowej
oraz remontów dróg na terenie gminy.
Gmina przewiduje również w tym roku
powstanie nowych punktów oświetlenia
ulicznego, jak również kontynuację prac
brukarskich (m.in. wykonanie chodnika
od Ulicy Jasnej do Wschodniej w Radzanowie, remont najbardziej zniszczonego
odcinka chodnika przy Ul. Słonecznej w
Rogozinie).
Ponadto w budżecie zaplanowane
zostały środki na opracowanie projektu
budowlanego rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Rogozinie o salę gimnastyczną oraz dodatkowe zaplecze
dydaktyczne, oraz projektu budowlanego modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Dębnikach.
oprac. gsz

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie

Bezpłatna rehabilitacja

Na lutowej sesji Rada Gminy Radzanowo podjęła uchwałę, zgodnie z którą z
dniem 1 września 2016 r. powołano do
życia Przedszkole Samorządowe w Rogozinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Rogozinie. W skład zespołu wejdą: nowo
powołane Przedszkole Samorządowe w
Rogozinie i Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie.
Przyczyną decyzji jest planowana rozbudowa budynku szkoły i przedszkola, a
zatem polepszenie warunków i poziomu
odbierania edukacji przez dzieci. Nowa
sytuacja pozwoli też na większe racjonalizowanie wydatków, stworzenie spójnej i
wspólnej koncepcji kształcenia przez
przedszkole i szkołę, a także objęcie
dzieci przedszkolnych bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych i zajęć z zakresu

pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Aby umożliwić ten krok Rada Gminy
Radzanowo podjęła również uchwałę o
zamiarze przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Radzanowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego Samorządowego Przedszkola w Radzanowie z siedzibą w Rogozinie. Jest to
jednak tylko krok formalny. Nowo powołane Przedszkole w Rogozinie pozostanie nadal co najmniej dwuoddziałowe.
Warto dodać, że obecnie zatrudnieni
pracownicy Samorządowego Przedszkola w Radzanowie, pracujący w oddziałach zamiejscowych w Rogozinie, zachowają swoje stanowiska pracy.

Informujemy, że podobnie jak w ubiegłym
roku mieszkańcy gminy Radzanowo mogą bezpłatne korzystać z Gabinetu Rehabilitacyjnego w Staroźrebach. Gabinet
znajduje się przy ul. Parkowej 22. Tel.
kontaktowy 24 261 78 34. Gabinet czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –
15:30.
Oferta z zakresu fizykoterapii obejmuje:
sollux, magnetronik, laser, diadynamik,
galwanizacje, jontoforezę, interferencje,
tens, elektrostymulacje, termo-żele: ciepło/zimno. Z zakresu kinezyterapii: ćwiczenia czynne w odciążeniu, ćwiczenia czynno-bierne, wyciąg za głowę (pętla Glissona), wyciąg krzesełkowy, ćwiczenia korekcyjne.

Robert Majewski

ZR
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Rodzina 500+
Przy ustaleniu wysokości dochodu w
rodzinie w składzie rodziny uwzględnia
się dziecko do 25 roku życia, które mieszka z rodziną i pozostaje na jej utrzymaniu.
Na drugie i kolejne dziecko w rodzinie
świadczenie wychowawcze w wysokości 500zł (netto) miesięcznie będzie wypłacane rodzicom, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka do
momentu osiągnięcia przez dziecko 18
roku życia, bez względu na dochód.
Na pierwsze dziecko w rodzinie kryterium dochodowe 800 zł w przeliczeniu na
osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne. Za dochód uznaje sie
przeciętny miesięczny dochód na osobę w
rodzinie osiągnięty w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres, na który ustalane
jest prawo do świadczenia wychowawczego.
Do wniosku dołącza się odpowiednio:
1) dokumenty stwierdzające wysokości
dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatek dochodowym
od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, art. 30c, art. 30e i art.
30f ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.)
b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych
przychodów
(osiągniętych
przez osoby fizyczne) o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest
prawo do świadczenia wychowawczego,
c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o
wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
w hektarach przeliczeniowych ogólnej
powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest
prawo do świadczenia wychowawczego,
d) umowę dzierżawy- w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w
posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego
w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosowanie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania
gospodarstwa rolnego w dzierżawę w

związku z pobieraniem renty określonej w
przepisach o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na
rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
albo podpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sadowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej
przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny,
g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową,
ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym
lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
h) w przypadku, gdy osoba uprawniona
nie otrzymała alimentów albo otrzymała je
w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sadowej lub ugodzie
zawartej przed mediatorem:
-zaświadczenie organu prowadzącego
postępowanie egzekucyjne o całkowitej
lub całkowitej bezskuteczności egzekucji
alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
- informacje właściwego sądu, właściwej
instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo
o podjęciu tych czynności, w szczególności z w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości
wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
j) dokument określający datę utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
k) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny
oraz liczbę miesięcy, w których dochód był
uzyskiwany- w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo
do świadczenia wychowawczego,

l) dokument określający
wysokość dochodu osiągniętego przez członka
rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie
dochodu- w przypadku
uzyskania dochodu po roku
kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
2) kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na
podstawie zezwolenia na pobyt czasowy
udzielonego w związku z okolicznościami,
o których mowa w art. 127 ustawy z dnia
12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach
(Dz .U. poz. 1650, z póź. zm);
3) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku
cudzoziemca posiadającego kartę pobytu
z adnotacją "dostęp do rynku pracy";
4) odpis prawomocnego orzeczenia sadu
orzekającego rozwód lub separację albo
odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu
małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osób samotnie wychowującej dziecko;
5) odpis prawomocnego postanowienia
sądu orzekającego przysposobienie lub
zaświadczenie sądu opiekuńczego lub
ośrodka adaptacyjnego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
6) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna
prawnego dziecka;
7) inne dokumenty, w tym oświadczenia,
niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
W przypadku utraty dochodu lub uzyskania należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie
oraz wysokość.
Wnioski można składać od 1 kwietnia
2016r.:
- w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Radzanowie, ul. Płocka 32, w godzinach:







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
- w Domu Ludowym w Rogozinie ul. Strażacka 3, w godzinach :

 poniedziałek 8:00 - 14:00

 wtorek
 środa
 czwartek
 piątek

8:00 - 14:00
10:00 - 18:00
8:00 - 14:00

8:00 - 14:00
Równocześnie informujemy, że druk wniosku jest dostępny do pobrania na stronie
internetowej Urzędu Gminy w zakładce
wnioski do pobrania: www.radzanowo.pl/
wnioski-do-pobrania.
Ponadto wniosek będzie można pobrać
osobiście od 20 marca w następujących
punktach:
1.Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Radzanowie
2.Samorządowym Przedszkolu w Radzanowie
3.Zespole Szkół w Radzanowie
4.Szkole Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie
5.Szkole Podstawowej w Ciółkówku
6.Niepublicznym Przedszkolu „Małolatek”
w Stróżewku
Jeżeli złożymy wniosek w ciągu trzech
miesięcy od startu programu do 1 lipca
włącznie to świadczenie będzie wypłacone
z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.
Gdy wniosek zostanie złożony po trzech
miesiącach od startu programu, tj. po 1
lipca świadczenie wychowawcze zostanie
przyznane od miesiąca złożenia wniosku,
bez wyrównania za minione miesiące.
Jeżeli wniosek zostanie złożony do 10
dnia miesiąca włącznie, to decyzja i wypłata będą do końca tego miesiąca.
Wniosek złożony po 10 dniu miesiąca
oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w
którym wniosek został złożony.
Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub
opiekunów np. przelewem na konto lub
gotówką.
Ewelina Klekowicka

Jak działa system e-Deklaracje i co to właściwie jest 1% podatku

Co to jest 1% podatku?
Z możliwości przekazywania 1 % podatku
dochodowego na rzecz organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego polski podatnik
korzysta od 2004 r..
Składając roczne zeznanie podatkowe do
urzędu skarbowego każdy podatnik podsumowuje wszystkie otrzymane w danym
roku podatkowym dochody i oblicza wysokość podatku, który jest podatkiem należnym budżetowi państwa. Obliczenie wysokości tego podatku poprzedza oczywiście
skorzystanie z wszelkich przysługujących
ulg podatkowych, np. ulgi z tytułu wydatków rehabilitacyjnych, ulgi na dzieci, itd.
Gdy ostatecznie znana jest już wysokość

podatku należnego, podatnik może skorzystać z przywileju „wskazania” Ministerstwu Finansów, do której organizacji pożytku publicznego ma trafić niewielka jego
część, czyli dokładnie 1%. Zatem 1% wyliczany jest od kwoty podatku, którą i
tak podatnik ma obowiązek oddać do
budżetu państwa. Wpisanie numeru KRS
wybranej organizacji OPP powoduje, że
urząd skarbowy zatrzyma 99% kwoty podatku, a 1% będzie musiał przelać na rachunek bankowy wskazanej fundacji, czy
stowarzyszenia. Przelew ten realizowany
jest w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia
rocznego zeznania podatkowego. Dodatkowo każdy podatnik może wpisać w zeznaniu PIT również cel szczegółowy dla
1%, czyli imię i nazwisko, nazwę, czy
skrót, co dookreśla cel/osobę/instytucję
obdarowaną.
1% nie jest zatem ani darowizną, ani
ulgą. Ze społecznego punktu widzenia
to narzędzie demokracji bezpośredniej,
gdyż umożliwia każdemu polskiemu
podatnikowi samodzielne decydowanie
do kogo trafi 1% podatku dochodowe-

go należnego państwu.
Kto może przekazać 1 % podatku ?
 Podatnicy podatku dochodowego od
osób fizycznych (w tym uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych), jeśli nie rozlicza ich
zakład pracy;

 Opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

 Prowadzący jednoosobową działalność
gospodarczą i korzystający z liniowej,
19-procentowej stawki podatku;

 Emeryci, którzy samodzielnie wypełnią
PIT-37, rezygnując tym samym z rozliczenia przez ZUS.
1% nie mogą przekazywać osoby prawne,
np. spółki, inne organizacje pozarządowe,
przedsiębiorstwa państwowe itd.
Jak działa system e-Deklaracje ?
Ministerstwo Finansów umożliwiło wysłanie PIT-u przez Internet w 2008 r. Z rozliczenia tą drogą skorzystało wówczas zaledwie 390 podatników. Z jednej strony zaufanie do internetowych rozliczeń z urzędami skarbowymi było wtedy bardzo ograniczone, a z drugiej wymagano używania

płatnego podpisu elektronicznego. Kiedy
wprowadzono e-Deklaracje, tj. system
internetowy bez podpisów elektronicznych,
z roku na rok wypełnianie e-PIT-ów zyskuje coraz więcej zwolenników. W 2011 r.
zeznań internetowych było już prawie milion, w 2013 r. 3,5 mln., a w roku ubiegłym
blisko 7,5 mln. Zapewne rok bieżący przyniesie kolejny rekord ilościowy, zwłaszcza,
że motywuje i szybszy czas zwrotu nadpłaty podatków, i brak kolejek.
Zachęcamy zatem do wykorzystywania
systemów elektronicznych proponowanych
przez Ministerstwo Finansów na stronie:
www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje.
Przypominamy, iż wypełnianie PIT-ów jest
jedną z czynności urzędowych, jakich
mieszkańcy gminy Radzanowo mogą dokonywać nieodpłatnie na stanowiskach
komputerowych posiadających dostęp do
Internetu w Gminnym Centrum Informacji
w Radzanowie (ul. Szkolna 3, siedziba
CKiS).
W ramach akcji „Edukujemy”
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo
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Po podziale wszyscy stracą

Panie marszałku ostatnio w mediach
zrobiło się głośno o podziale Mazowsza.
Skąd taka wrzawa wokół tego tematu?
Politycy PiS w ostatnich tygodniach mniej
lub bardziej otwarcie zapowiadali, że rząd
przymierza się do takiego podziału. Nie
jest to jednak żadna nowość, bo ten temat
wraca praktycznie przed każdymi wyborami jako jedna z wielu deklaracji przedwyborczych. Niestety, biorąc pod uwagę to,
co dzieje się w ostatnim czasie na scenie
politycznej, może się okazać, że politycy
partii rządzącej zaczną wprowadzać ten
plan w życie.
Podobno mają być to zmiany na lepsze.

Nic dobrego z takich zmian nie będzie.
Poza wcześniejszymi wyborami, które w
mojej ocenie są rzeczywistym celem tej
zmiany. Nie da się przecież oszukać faktów. Mazowsze jest w tej chwili liderem
rozwoju nie tylko w kraju, ale w całej Unii
Europejskiej. Ogromna w tym zasługa
Warszawy, bo jest ona nie tylko kulturowym i geograficznym, ale przede wszystkim gospodarczym sercem naszego regionu. To tu działa 70 proc. wszystkich mazowieckich firm, które zasilają budżet województwa i stąd pochodzi blisko 88 proc.
dochodów, jakie województwo otrzymuje z
podatku CIT. Po wydzieleniu Warszawy
pozostała część Mazowsza straci te pieniądze. Takie pomysły stoją w sprzeczności z
tym, co się dzieje w całej Europie. Jeśli
kraje takie jak Niemcy czy Francja myślą o
zmianach granic administracyjnych – to
tylko, aby tworzyć jeszcze silniejsze i większe regiony.
Brzmi pesymistycznie. Czego najbardziej powinniśmy się obawiać?
Przede wszystkim Mazowsze nie będzie
się rozwijać, bo nie będzie miało z czego.
Nieważne, kto będzie nim zarządzał. Jak
mówi powiedzenie „Z pustego to i Salomon
nie naleje”. Po podziale Mazowsze nie
straci wiele ze swojej powierzchni, ale będzie się musiało zadowolić raptem 12 proc.
obecnego dochodu z podatku CIT. Porównując dotychczasowe roczne wpływy z
CIT, można oszacować, że nowe województwo mazowieckiego po wydzieleniu

Warszawy będzie miało do dyspozycji jedynie ok. 200-300 mln zł. Dla porównania
w tym roku dochody Mazowsza z podatku
CIT będą wynosić 1,4 mld zł. Różnica jest
ogromna, przy tak małych dochodach zabraknie środków na realizację wielu zadań.
Budżet trzeba będzie łatać dotacjami i
„janosikowym” z innych województw. Nie
będzie nowych inwestycji – dróg, szkół,
nowoczesnych szpitali. Można też zapomnieć o realizacji projektów z UE, bo zabraknie środków na wkład własny. Nie
zapominajmy też, że podział administracyjny, proponowany przez PiS, wiąże się ze
zwiększeniem biurokracji, a za to ze swojej
kieszeni zapłacą mieszkańcy Mazowsza.
Pojawiają się jednak głosy, że na takim
rozwiązaniu mogą zyskać miasta subregionalne takie jak Płock czy Radom.
Każde z nich liczy, że zostanie stolicą
nowego województwa.
I to jest kolejny problem. Politycy PiS
próbują wmówić mieszkańcom tych miast,
że będą mieli u siebie stolicę nowego Mazowsza. A co z mieszkańcami innych
miast? Jak daleko musieliby jeździć np.
mieszkańcy Ostrołęki, aby załatwić ważne
sprawy w urzędzie marszałkowskim w Radomiu? Albo mieszkańcy Siedlec do urzędu wojewódzkiego w Płocku? Warszawa
leży w centrum województwa i z każdego
miejsca na Mazowszu jest do niej łatwy
dojazd. Codziennie dojeżdżają tu setki
tysięcy ludzi do pracy. Jednak po wydzieleniu Warszawa stałaby się oddzielnym wo-

jewództwem i mogłyby się pojawić pewne
problemy z dojazdami np. naszymi Kolejami Mazowieckimi. […]
No dobrze, ale nie da się zaprzeczyć, że
województwo mazowieckie jest bardzo
zróżnicowane. Mamy bogatą Warszawę i
pozostałe regiony, których sytuacja
pozostawia wiele do życzenia. Zmiany
są potrzebne, żeby rozwój był zrównoważony. Tym bardziej teraz, kiedy okazuje się, że po 2020 r. możemy stracić
wsparcie z UE. Jest na to jakaś recepta?
Oczywiście. Unia dzieli pieniądze nie tyle
na województwa administracyjne, co na
regiony statystyczne – tzw. NUTS-y. Nie
trzeba więc od razu wprowadzać podziału
administracyjnego. Wystarczy podzielić
województwo na dwie jednostki statystyczne NUTS 2, czyli Warszawę i sąsiednie
powiaty oraz pozostałą część województwa. Wtedy Mazowsze ma szansę na
wsparcie z UE po 2020 r. bez wprowadzania chaosu administracyjnego. Przeprowadziliśmy wiele analiz i włożyliśmy wiele
starań w to, aby tę koncepcję poparł poprzedni rząd. Udało nam się i wniosek został skierowany do Brukseli. Ostateczne
decyzje zapadną w 2017 r. Teraz jest zatem czas, aby przekonywać unijnych decydentów o słuszności tego pomysłu. Szkoda, że nasz rząd zamiast koncentrować się
na tym, jak pomóc samorządowi, przygotowuje plan rozbioru Mazowsza. Jestem
temu absolutnie przeciwny.

Kilka słów Przewodniczącej Rady Gminy Radzanowo - Jolanty Sochackiej
Drodzy Czytelnicy,
Korzystając z okazji edycji kolejnego numeru kwartalnika, pragnę podzielić się z
Państwem swoimi refleksjami na temat
niektórych zadań Gminy.
W sprawie dalszego skanalizowania Radzanowa wspólnie z Panią Ewą Koziczyńską napisałyśmy interpelację do Pana Wójta. Uważamy za nieodzowną dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej, która obniży
koszty eksploatacji i pełniejszego wykorzystania mocy przerobowej istniejącej
oczyszczalni ścieków. W odpowiedzi Wójt
zapewnił, że podejmie stosowne działania
w celu zaprojektowania i wykonania kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej, które
umożliwią mieszkańcom Radzanowa i okolic przyległych podłączenie się do istniejącej już linii zrzucania ścieków .
Kolejna sprawa dotyczy dojazdów do Płocka. Alarmują Państwo, że obecna sytuacja

powoduje znaczne utrudnienia w dojazdach do pracy, czy szkoły. Napisałam interpelację w sprawie utworzenia linii autobusowej na trasie Radzanowo - Płock, bez
przesiadania się w Rogozinie, jak to funkcjonuje dotychczas. Nie mam jeszcze odpowiedzi pisemnej, ale Pan Wójt zapewnił,
że przeanalizuje sytuację i podejmie odpowiednie kroki, aby wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców całej Gminy.
Zadań jest bardzo dużo. Jako Radni staramy się dobrze przygotować do każdego
programu, mieć plan i wykonać go nie prowizorycznie, a metodycznie, z pożądanym
efektem końcowym. Szereg prac podejmujemy z własnej inicjatywy, współdziałając
ze sobą i z Wójtem Gminy. Przygotowujemy się do wzięcia udziału w programach
finansowanych przez unijne środki, aby w
jak najszerszym zakresie wykonać zadania
z udziałem środków zewnętrznych. Cel,

który nam ciągle przyświeca to służyć innym najlepiej, jak umiemy.
W imieniu swoim i całej Rady dziękuję
wszystkim Państwu za zainteresowanie i
niejednokrotną pomoc, wsparcie w realizacji projektów w Gminie. Nie sposób wszystkich wymienić, bo i projektów realizujemy
wiele, na różnych płaszczyznach.
Korzystając z okazji zbliżających się
Świąt Wielkiej Nocy życzę wszystkim
Mieszkańcom radości, pokoju oraz wzajemnej życzliwości. Niech Jezus Zmartwychwstały, który jako człowiek przebył
ludzkie życie, cierpienia, straszną śmierć i
w tych cierpieniach i kłopotach przedarł się
do Boga, swego Ojca- napełni Nas nadzieją i wiarą, niech da Nam siłę do pokonywania trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w
przyszłość.
Jolanta Sochacka
Przewodnicząca Rady Gminy

Tegoroczny Fundusz Sołecki

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Fundusz Sołecki stanowią środki finansowe wyodrębnione w ramach budżetu gminy zgodnie z zasadami określonymi w
ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.
W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, Gmina Radzanowo ma do wydatkowania ok. 340 tyś. zł na działania wskazane przez sołectwa. Najczęściej remontowane będą drogi i świetlice wiejskie, budowane place zabaw.
Wykaz zadań do zrealizowania w roku
2016:
 Mieszkańcy Ślepkowa Szlacheckiego
zdecydowali przeznaczyć fundusz na
urządzenie boiska do piłki nożnej, Szczytna na utworzenie placu zabaw, a Stróżewka na rozbudowę istniejącego placu zabaw wraz z siłownią napowietrzną i ogrodzeniem;
 Mieszkańcy Rogozina przeznaczyli środki na adaptację poddasza Domu Ludowego;
 Białkowo, Juryszewo, Męczenino oraz
Chełstowo przeznaczyło fundusz na re-

Program współpracy Gminy Radzanowo z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego zakłada m.in. współdziałanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W
tym celu ogłaszane są konkursy, w wyniku
których kluby sportowe i stowarzyszenia
realizują swoje zamierzenia programowe.
Na początku 2016 roku ogłoszone zostały
dwa konkursy dotyczące kultury fizycznej i
sportu, na które Wójt Gminy Radzanowo
przeznaczył kwotę 50 000 zł. Beneficjenci
otrzymali odpowiednio: 4 tys. zł – Stowarzyszenie „Nadzieja dla Wszystkich" na
szkolenie i współzawodnictwo sportowe
dzieci i młodzieży z Gminy Radzanowo ze
szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej,
6 tys. zł – UKS „Atleta” na organizację zajęć aerobiku i organizację masowych zawodów sportowych oraz sportowo – rekreacyjnych w dziedzinie lekkoatletyki – biegi
przełajowe, 20 tys. zł – ULKS „Olimpia” na
Organizacja zajęć sportowych – fitness,
siłownia, gry zespołowe i uczestnictwo
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radza-

mont świetlic wiejskich;
 Kosino postanowiło wykonać projekt na
kolejną drogę;
 Radzanowo w tym roku wykona chodnik
w stronę Woźnik, wzdłuż ul. Szkolnej (od
ul. Jasnej do ul. Wschodniej);
 Natomiast mieszkańcy Brochocina, Łoniewa i Ślepkowa Królewskiego przeznaczyli pieniądze na zakup tłucznia i żwiru
na remont dróg gminnych;
 Mieszkańcy Brochocinka, Czerniewa,
Ciółkowa, Dźwierzna, Dębnik, Lasocina,
Śniegocina, Woźnik Paklew zdecydowali o
zakupie żwiru na drogi;
 Chomętowo, Ciółkówko, Nowe i Stare
Boryszewo, Trębin, Wodzymin oraz Wólka
zakupi w tym roku tłuczeń i wyremontuje
drogi.
 Kostrogaj podobnie jak w ubiegłym roku
przeznaczyło fundusz sołecki na nakładkę
asfaltową.
Aneta Jakubowska

nowo w turniejach i zawodach sportowych
z zakresu piłki ręcznej oraz 20 tys. zł ULKS
Ciółkowo na realizację programu szkolenia,
zakup sprzętu sportowego, organizacja i
uczestnictwo w zawodach i imprezach
sportowych – dyscyplina piłka nożna.
Głównym celem współpracy jest wdrażanie
zasady partycypacji społecznej oraz rozwijanie partnerstwa pomiędzy samorządem
Gminy Radzanowo i organizacjami pozarządowymi, ukierunkowane na rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców
oraz wzmacnianie aktywności społecznej
obywateli. Pozasportowe inicjatywy grup
nieformalnych i organizacji pozarządowych
mogą liczyć na pozafinansowe wsparcie
m.in. w formie użyczenia lokalu na podejmowane działania czy pomoc przy organizacji konferencji, szkoleń, akcji charytatywnych oraz promowanie osiągnięć. Gmina
również służy pomocą w rozwiązywaniu
bieżących problemów organizacyjnych.
Aneta Jakubowska
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Instalacje prosumenckie
Zanieczyszczenia powietrza w istotny
sposób wpływają na zdrowie ludzi oraz
środowisko w którym żyjemy. Podstawowym źródłem zanieczyszczenia atmosfery
jest emisja dużej ilości gazów cieplarnianych. Taki stan spowodował wypracowanie przez Unię Europejską dyrektyw, które nakładają obowiązek zmiany struktury
źródeł pozyskiwania energii. W 2014 roku
Komisja Europejska opublikowała ramy
klimatyczno – energetyczne do roku 2030. Przedstawiono w nich unijną politykę
przeciwdziałania zmianie klimatu
i politykę energetyczną na lata 2020–
2030. Obejmują one w szczególności
następujące priorytety: redukcję emisji
gazów cieplarnianych o 40% do roku 2030 (w stosunku do poziomu z roku 1990)
i zwiększone o 27% wykorzystanie energii
ze źródeł odnawialnych. Aby dostosować
polską politykę energetyczną do dążeń

wspólnotowych pojęto kroki, które
w istotnym stopniu wspierają realizację
projektów ukierunkowanych na upowszechnienie i rozwój Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Również okres programowy na lata 2014-2020 pozwala na pozyskiwanie funduszy unijnych na OZE.
Urząd Gminy w Radzanowie, mając na
uwadze powyższe argumenty, zdecydował się podjąć próbę pozyskania środków
zewnętrznych na inwestycje w instalacje
oparte o źródła odnawialne. Gmina wejdzie w rolę wnioskodawcy w ramach działania 4.1. Odnawialne źródła energii OZE
z Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 – 2020. W tym programie
zainteresowani mieszkańcy będą mogli
uzyskać dofinansowanie 80% kosztów
kwalifikowanych inwestycji polegających
na budowie indywidualnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła do pro-

dukcji energii elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne) oraz energii cieplnej
(kolektory słoneczne). Pozostałe 20%
kosztów realizacji przedsięwzięć stanowić
będą wkłady własny właścicieli nieruchomości. Spotkanie informacyjne o instalacjach prosumenckich dla mieszkańców
naszej gminy odbyło się w dniu 7 marca

br. Po etapie składania deklaracji przez
poszczególnych mieszkańców zostanie
wypełniony wniosek o przyznanie pomocy
finansowej na realizację deklarowanych
inwestycji, który Gmina Radzanowo złoży
do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych.
ZR

Podsumowanie zebrań w jednostkach OSP
W okresie od 16 stycznia do 19 lutego
2016 r. miał miejsce cykl walnych zebrań
sprawozdawczo-wyborczych, na których
jednostki OSP w gminie Radzanowo podsumowały swoją działalność za 2015 rok i
wybrały nowe władze. Prezentowano sprawozdania z działalności statutowej, osiągnięcia oraz wykonanie budżetu za rok
2015. Omawiano także plany i wskazywano potrzeby jednostek na najbliższy rok.
Zebrania były również okazją do podsumowania całokształtu działalności władz,
kierujących poszczególnymi jednostkami
OSP w kadencji 2011-2016.
Zgodnie z obowiązującymi statutami co
pięć lat druhowie OSP wybierają swych
przedstawicieli do zarządu, komisji rewizyjnej oraz wskazują delegatów na zjazd
oddziału gminnego. Decyzjami zebranych
składy zarządów w kadencji 2016-2021
przedstawiają się następująco:
OSP Radzanowo: Jacek Gackowski –
Prezes, Piotr Majchrzak – Wiceprezes,
Marek Orłowski – Naczelnik, Paweł Gackowski – Z-ca Naczelnika, Radosław Janiak – Sekretarz, Zbigniew Marczak –
Skarbnik, Andrzej Grabarczyk – Gospodarz.
OSP Rogozino: Marek Wąsowski – Prezes; Arkadiusz Gąsecki – Wiceprezes
Naczelnik; Bartosz Bodal - Z-ca Naczelnika, Krzysztof Frączkowski – Skarbnik;
Paweł Sepioło - Sekretarz; Sławomir Ko-

walski – Gospodarz; Michał Górecki –
Kronikarz.
OSP Juryszewo: Krzysztof Bijata - Prezes, Jacek Szymański - Naczelnik, Henryk
Majowicz - Skarbnik, Arkadiusz Bielas Gospodarz, Krzysztof Cichecki – Sekretarz.
OSP Woźniki: Hubert Pietrasiak - Prezes;
Rafał Pawlak – Wiceprezes Naczelnik;
Sylwia Benirowska - Wiceprezes; Michał
Kobielski - Wiceprezes; Michał Ners Skarbnik; Robert Kobielski - Zastępca
Naczelnika; Anna Gapińska - Sekretarz;
Zbigniew Kryjak - Członek Zarządu; Mariusz Sobczak - Członek Zarządu.
OSP Nowe Boryszewo: Marek Tokarski Prezes, Jacek Wyrębkowski - Naczelnik,
Eugeniusz Gawliński - Gospodarz, Anna
Wyrębkowska - Skarbnik, Krzysztof Janecki - Sekretarz.
OSP Szczytno: Marek Gajewski - Prezes,
Sławomir Lewandowski - Naczelnik, Roman Dobrzeniecki - Skarbnik, Kazimierz
Gajewski - Sekretarz, Jan Kapowicki Gospodarz, Michał Kapowicki – Członek
Zarządu, Artur Płowski – Członek Zarządu.
W zebraniach oprócz druhów, członków
honorowych oraz członków wspierających
brali udział zaproszeni goście m.in. Sylwester Ziemkiewicz - Wójt Gminy Radzanowo, Jacek Szymański - Członek Zarządu
Gminnego ZOSP RP w Radzanowie oraz

Piotr Zgorzelski – Poseł na Sejm RP, który
gościł na zebraniu w Juryszewie i Hilary
Januszczyk - Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Płocku, który uczestniczył w spotkaniu w Nowym Boryszewie.
W swoich wystąpieniach zaproszeni
goście byli zgodni, że działalność OSP jest
ważnym elementem lokalnej tradycji i kultury. Podkreślali wielką i bezinteresowną
aktywność strażaków, ich zapał i zaangażowanie przy ratowaniu tego, co najcen-

niejsze: ludzkiego życia, zdrowia i mienia.
Wójt Gminy Sylwester Ziemkiewicz zapewniał o dalszym wspieraniu działalności
druhów i podkreślał, że lokalne jednostki
pełnią niezwykle ważną rolę nie tylko w
systemie ratowniczo – gaśniczym, ale
przede wszystkim w przekazywaniu tradycji strażackich z pokolenia na pokolenie.
ZR

Festiwal Kolęd i Pastorałek w Rogozinie
Szkolno – Parafialny Festiwal kolęd i
pastorałek w Rogozinie wpisał się już w
kalendarz corocznych wydarzeń na terenie
gminy Radzanowo. W sobotę 30 stycznia
odbył się po raz ósmy. Organizatorami
festiwalu byli: Szkoła Podstawowa im. Cz.
Hińca w Rogozinie, Parafia pw. Św. Faustyny – Apostołki Miłosierdzia Bożego w
Rogozinie, Centrum Kultury i Sportu w
Radzanowie oraz Rada Rodziców działająca przy SP w Rogozinie. Tegoroczny
festiwal odbył się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Radzanowo - Sylwestra
Ziemkiewicza. Pieczę medialną zapewnił
„Tygodnik Płocki”. Zmagania uczestników
oceniało profesjonalne jury w składzie:
Anna Gruszczyńska, Tomasz Sarniak oraz
Maciej Bieniek.
W festiwalu wzięło udział ponad 30 artystów. Z kolędowym śpiewem i graniem
przybyli oni do Rogozina m.in.: z Płocka,
Słupna, Sierpca, Gąbina, Cekanowa i Proboszczewic. Występy podzielono na 4
kategorie: chóry, soliści, zespoły wokalne
oraz zespoły instrumentalno – wokalne.
Tegoroczna edycja różniła się znacząco

od poprzednich, gdyż jury zdecydowało o
przyznaniu wyłącznie Srebrnych i Złotych
Gwiazd. W gronie solistów Złotą Gwiazdę
otrzymali: Jakub Kwiatkowski, Oliwia
Kwiatkowska, Julia Jasińska, Laura Fleming (SP Rogozino), Gabriela Nobis, Natalia Pęcherzewska (CKiS Radzanowo).
Wśród zespołów wokalnych najwyższe
trofeum zdobyli: duet Filip Mrozowski i
Kamil Borowski (SP 22 w Płocku) oraz
młodsza grupa z Zespółu Osiedla nr 6 w
Sierpcu. W kategorii zespołów wokalno–
instrumentalnych Złotą Gwiazdę otrzymały: Zespół Osiedla nr 6 w Sierpcu, „No
Name” z Rogozina” oraz zespół
„ADHD” (CKiS Radzanowo). Grand Prix, a
tym samym najwyższą Złotą Gwiazdę
otrzymał Chór Szkoły Podstawowej nr 22
w Płocku.
Wśród licznie zgromadzonej publiczności
organizatorzy gościli: Sylwestra Ziemkiewicza – Wójta Gminy Radzanowo, Radnych Powiatu Płockiego – Pawła Jakubowskiego i Pawła Tokarskiego oraz Radnych
Gminy Radzanowo: Agatę Trojanowską,
Krzysztofa Czerwińskiego, Sławomira Tro-

janowskiego.
Poziom muzyczny festiwalu był bardzo
wysoki. Uzdolnieni artyści wprowadzili
wszystkich we wspaniały, świąteczny nastrój. Udowodnili też, jak różnorodnie dziś
interpretuje się tradycyjne kolędy i współ-

czesne pastorałki. Wszystkim wykonawcom gratulujemy zdobytych nagród. Dziękujemy za wspaniałą ucztę muzyczną i
zapraszamy do udziału w kolejnej edycji
festiwalu.
ZR
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Mamy rekord!
24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Gminie Radzanowo z rekordową kwotą 14.083,01 zł zebraną przez wolontariuszy, którzy tradycyjnie już reprezentowali wszystkie gminne szkoły oraz
CKiS. Dzieci i młodzież wraz z opiekunami: Jolantą Sochacką, Jolantą Sinko, Elżbietą Bartczak, Iwoną Zalewską i Kamilą
Marczak od wczesnych godzin porannych
kwestowali przy sklepach, kościołach, na
ulicach, a także w płockich galeriach handlowych. Różnorodność tematyczna, wysoki poziom artystyczny występów i atrakcje towarzyszące przyciągały publiczność
do sali widowiskowej Centrum Kultury i
Sportu w Radzanowie przez kilka godzin
finałowego grania. Tradycyjnie zaczęli
najmłodsi, czyli Przedszkolna Grupa Cygańska z Samorządowego Przedszkola w
Radzanowie. Pod czujnym okiem Cecylii
Wójcik zaśpiewała dwie piosenki, a aplauz
publiczności zyskała po tańcu cygańskim
ubarwionym rewelacyjnymi strojami. Po
wzruszającym śpiewie Natalii Kobielskiej
ze Szkoły Podstawowej z Ciółkówka młodzież tej szkoły wykonała dwa układy taneczne z elementami akrobacji pod kierunkiem Iwony Zalewskiej.
Występ
uczniów Szkoły Podstawowej im. Cz.Hińca
z Rogozina przeniósł widzów w tematykę
świąteczną. Zagrane na fletach i zaśpiewane kolędy, pastorałki dzieci przygotowały z Małgorzatą Majewską, Robertem Majewskim, Norbertem Pałysą, Jerzym Jakowskim, przy czynnym udziale towarzyszących rodziców. Tematykę świąteczną
utrzymali artyści Świetlicy Przystanek z
Rogozina, prezentując przekład z bajki
Kopciuszek pt. Radosna Chwila - Narodzenie Pana. Dla WOŚP zaśpiewali także
wokaliści CKiS przygotowani przez instruktora Romualda Podress, tj. Natalia

Pęcherzewska, Oliwia Witkowska, Kinga
Siedlich, Olga Florczak oraz najmłodsza
grupa w składzie: Anna Rudowska, Zuzanna Bąkowska, Aleksandra Marciniak, Alicja Krzemińska, Karolina Przybysz, Kaja
Gala i Natalia Kosielińska. Mocne dźwięki
rockowe zabrzmiały na scenie za sprawą
zespołu VATAHA, który prezentował wyłącznie własne kompozycje. Muzycy przekazali na licytację WOŚP zdjęcie z autografami oraz koszulkę z własnym logou.
Ciepło przyjęci zostali także drugoklasiści
ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika
w Radzanowie, przygotowani przez wychowawcę Teresę Bernat. Zgromadzoną
publiczność najbardziej rozbawiły skecze
Kabaretu FikuMiku ("Na lotnisku" – kabaret Neonówka) oraz młodzieży z Publicznego
Gimnazjum
w
Radzanowie
("Egzotyczne wakacje" Kabaret Moralnego
Niepokoju) przygotowanej pod kierunkiem
Jolanty Sinko. Tradycyjnie dla WOŚP wystąpili również seniorzy z Chóru "Złota
Jesień". Pod kierunkiem Roberta Majewskiego i przy akompaniamencie Tomasza
Sarniaka wykonali kilka utworów ze swojego repertuaru, w tym popisowy "To świt, to
zmrok". W finale koncertu grupa taneczna
działająca w CKiS od trzech miesięcy,
zaprezentowała debiutancki taniec choreograficzny do utworu „See you again”.
Początkujący
tancerze,
przygotowani
przez Joannę Rączkiewicz-Bezdziek, nie
dali się pokonać żadnej tremie i swym
występem porwali publiczność do owacji
na stojąco.
W czasie 24. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy gromadziliśmy środki
finansowe dla PEDIATRII I GODNEJ
OPIEKI LUDZI W PODESZŁYM WIEKU.
Gminna galeria przedmiotów przeznaczonych na aukcję liczyła blisko 70 pozycji,

zlicytowanych za kwotę ponad 2,8 tys. zł.
Blisko 170 przedmiotów ukrywało się również w prowadzonej podczas koncertu
loterii fantowej. Także przy atrakcjach towarzyszących koncertowi i licytacjom, jak
malowanie buziek, konsumpcja ciasta, czy
serduszkowe zawieszki Anielskiego Kredensu publiczność mogła wrzucać datki do
puszek WOŚP.
Fundatorami licytowanych w Radzanowie przedmiotów byli: Urząd Gminy w Radzanowie, Starostwo Powiatowe w Płocku,
kierownik Posterunku Policji w Radzanowie st. asp. Tomasz Peciakowski, Samorządowe Przedszkole w Radzanowie,
Gminne Centrum Informacji w Radzanowie, Stowarzyszenie Anielski Kredens,
Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Paweł
Jakubowski – Radny Rady Powiatu, Adam

Mazurkiewicz – Prezes Stada Ogierów w
Łącku oraz Danuta Brzozowska, Iwona
Jaroszewska, Monika Witkowska, Monika
Raczyńska, Elżbieta Kołucka, Piotr Jakubowski. Dzięki sponsorom: Annie Klekowickiej, Sklepowi Lewiatan w Radzanowie,
Jolancie i Kazimierzowi Ślepowrońskim,
Pawłowi Tokarskiemu – Radnemu Rady
Powiatu, Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy
Radzanowo wszyscy wolontariusze i artyści mogli skorzystać z poczęstunku. Organizacja koncertu, licytacji i atrakcji towarzyszących opierała się przede wszystkim
o działania wolontariuszy, czyli niezrzeszonych mieszkańców Radzanowa, członków Koła Nr 10 ZERiI w Radzanowie oraz
członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Radzanowo.

Opinie uczestników i ich rodziców, jakie
napłynęły do organizatorów wskazują, że
w przyszłości podobne atrakcje będą się
cieszyły równie dużym powodzeniem.
Program FERIE BEZ NUDY 2016 był
współfinansowany ze środków pozyskanych przez szkolne rady rodziców i Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo z
odpisów 1% podatku za rok 2014. Zachęcamy więc wszystkich do wspierania tej
akcji w roku bieżącym, by przyszłoroczne
ferie cieszyły się równie ciekawym zestawem atrakcji.
Opinie uczestników:

wolony. Podobało mi się, a najbardziej wspinaczka. I żeby za rok też były takie ferie.

ZR

Ferie bez nudy 2016
FERIE BEZ NUDY to pomysł, jaki od
kilku już lat realizowała dla swoich
uczniów rogozińska podstawówka wraz z
Radą Rodziców. W tym roku organizacja
tej formuły aktywnego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży przyjęła wymiar ogólnogminny. Było to możliwe dzięki decyzjom i
dobrej współpracy Wójta Gminy Radzanowo Sylwestra Ziemkiewicza, Skarbnik
Gminy Radzanowo Marioli Lorenc, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Cz. Hińca w
Rogozinie Roberta Majewskiego, dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
Magdaleny Kosielińskiej oraz dyrektora
Zespołu Szkół w Radzanowie Bolesława
Urbaniaka. Wymienione instytucje wspólnie zorganizowały i finansowały przebieg
programu, dzięki czemu był on dostępny
dla uczestników mieszkających na terenie
całej gminy Radzanowo, niezależnie od
tego, gdzie chodzą do szkoły.
Program FERIE BEZ NUDY 2016 przewidywał atrakcje sportowe, kulinarne i
artystyczne. Przez 10 dni dzieci i młodzież
korzystała z wyjazdów na lodowisko,
ściankę wspinaczkową Orlen Areny, na
seans bajkowy w Kinie za Rogiem, czy na
zajęcia do laboratorium Politechniki Warszawskiej. Stacjonarnie realizowane były
ponadto kreatywne warsztaty mydlarskie i
gipsowe, pączkodyskoteka i pieczenie
faworków w Tłusty Czwartek, własnoręczne zdobienie kartek walentynkowych oraz
wizyta
egzotycznego
zwierzyńca
z
„Ranczowiska”. Uczestnicy zajęć w Rogozinie brali udział w szkolnym biwakowaniu, a uczestnicy z Radzanowa zobaczyli
laboratorium kryminalistyki i pomieszczania służby dyżurnej w Komendzie Miejskiej
Policji w Płocku. Warunkiem udziału w
programie było złożenie stosownej dekla-

racji z podpisem rodziców oraz wniesienie
opłaty w wysokości zaledwie 20,00 zł.
Z szerokiego wachlarza feryjnych atrakcji
skorzystało ponad 160 uczniów, w wieku 6
-16 lat. Każdego dnia frekwencja na zajęciach oscylowała w granicach 110-120
osób, a zdecydowana większość uczestników skorzystała z pełnej, 10-dniowej oferty.
FERIE BEZ NUDY 2016 w gminie Radzanowo pokazały, jak wiele zależy od
współpracy między ludźmi i instytucjami.
Koordynatorami właściwego przebiegu
programu były: Przewodnicząca Rady
Rodziców przy SP w Rogozinie Ewa Kukawska, Agnieszka Ziemkiewicz z Gminnego Centrum Informacji oraz Magdalena
Kosielińska Dyrektor CKiS. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej w
Rogozinie, pedagodzy Zespołu Szkół w
Radzanowie i Szkoły Podstawowej w Ciółkówku. Opiekunami-wolontariuszami byli
również nauczyciele spoza gminnych
szkół oraz liczna grupa rodziców. Istotną
cegiełkę dołożyły lokalne organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Anielski Kredens (zdobienie kartek walentynkowych),
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo (współfinansowanie warsztatów kreatywnych i materiałów papierniczych) oraz
Panie Otylia Majewska i Barbara Gawlińska z Koła Nr 10 ZERiI w Radzanowie
(pieczenie faworków). Techniczną obsługę
seansów filmowych i poprowadzenie dyskoteki w Rogozinie zapewnił Radosław
Karwowski.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i sprawnego przebiegu FERII BEZ NUDY 2016 w
gminie Radzanowo.

Super pomysł. Świetna organizacja. Podziękowania za spotkanie ze zwierzętami egzotycznymi oraz świetną zabawę na ściance
wspinaczkowej.
Ola Bezel (l.8) wraz z mamą
Filip Szymański (l. 8): Jestem bardzo zado-

Julia Szymańska (l.10): Super ferie! Nie nudziłam się wcale!
Moje dzieci Julia i Jakub (l. 10) oraz Karolina
(l.14) stwierdziły, że FERIE BEZ NUDY przebiegły w miłej atmosferze. Najbardziej podobały im się wyjazdy do Płocka, zwłaszcza na
lodowisko i ściankę wspinaczkową oraz robienie własnych mydeł i poznawanie nowych
zwierząt. Była to miła odmiana od codzienności.
Ewa Janiak
Kuba (l.12) jest bardzo zadowolony z tych
ferii. Poznał wiele atrakcji, z którymi nie miał
dotąd do czynienia, jak ścianka wspinaczkowa. Dziękuje za miłą atmosferę.
Anna Lemaniak, mama Kuby
ZR

Str. 7

Z wizytą na Politechnice
17 lutego 2016r. jako uczestnicy koła
chemicznego, prowadzonego przez p. Jolantę Sochacką, odwiedziliśmy filię Politechniki Warszawskiej w Płocku przy ul.
Łukasiewicza.
Obejrzeliśmy przebieg elektrolizy na platynowej siatce oraz braliśmy udział w
lekcji chemii nieorganicznej z chemiczną
analizą jakościową związków nieorganicznych. Pani inż. Krystyna Gozdanek wykonała wiele efektownych pokazów oraz
przygotowała dla nas ćwiczenia i niespodzianki. W kilku probówkach umieściła
różne substancje, a naszym zadaniem
było, poprzez dodanie odpowiednich odczynników, sprawdzić, co znajduje się w
danej probówce. Wszystkim udało się wykonać to zadanie wyśmienicie, za co otrzymaliśmy nagrody. Potem mieliśmy okazję
wykonywać samodzielnie doświadczenia
m.in. Wykrywać kwasy, zasady i sole za

pomocą wskaźników, wytrącać kolorowe
osady substancji w wodzie. Próbowaliśmy
też otrzymać substancje używane do produkcji kosmetyków, farb czy nawet leków.
Naszym zdaniem chemia jest fascynująca
i ciekawa, a wiele reakcji chemicznych
bardzo nas zaskoczyło.
Po zakończeniu spotkania podziękowaliśmy za miło spędzony czas i wróciliśmy do
szkoły wzbogaceni o nowe doświadczenia.
Dziękujemy w sposób szczególny Pani
Kierownik Zakładu Chemii prof. dr hab. inż.
Barbarze Padewskiej oraz inż. Krystynie
Gozdanek za przyjęcie nas i zorganizowanie dla nas zajęć na wyższej uczelni. To
niezapomniane chwile przygody z nauką.
Członkowie Koła Chemicznego

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Radzanowie
19 lutego 2016 r. w 543 rocznicę urodzin
wielkiego polskiego astronoma Mikołaja
Kopernika już po raz 21. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie uroczyście obchodzono Dzień
Patrona, który już na stałe wpisał się w
szkolną i lokalną tradycję. Jest to okazja
do kształtowania w dzieciach poczucia
dumy narodowej, patriotyzmu oraz daje
im możliwość zaprezentowania własnych
umiejętności.
Tradycyjnie klasy rywalizowały o Puchar
Przechodni i tytuł „Zdobywców Złotego
Słońca”. Konkurs składał się z trzech części. Część pierwszą stanowił konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku, Słońcu, Układzie Słonecznym. Test pisały dwuosobowe zespoły wyłonione w drodze klasowych eliminacji. W tym czasie każda klasa
pod opieką wychowawcy przygotowała
rymowankę lub wiersz o polskim astronomie oraz krótką prezentację dotyczącą
Wielkiego Polaka. W tym roku uczniowie
sami decydowali, kogo chcą zaprezentować. Wśród przybliżanych postaci byli
m.in.: Juliusz Słowacki, Irena Sendlerowa,
siostra Faustyna Kowalska, Jan Paweł II.
Każda z trzech części konkursu oceniana
była według wcześniej ustalonych i podanych kryteriów przez komisję, w skład
której wchodziły: E. Podwiązka – przewodnicząca, H. Chałupczyńska, T. Woroniecka oraz K. Urbańska.
Jury miało nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców, gdyż każda z klas włożyła ogromny wysiłek i zaangażowanie w

Oto przykłady utworów napisanych przez
uczniów podczas Dnia Patrona:
Dawno temu żył Kopernik
Który w zamku jedząc piernik
Patrzył w niebo przez lunetkę
W Słońce oraz gwiazdek setkę.

przygotowanie prezentacji. Niezwykłe i
pomysłowe prace plastyczne można
obecnie podziwiać na szkolnych korytarzach. Utwory poetyckie stworzone przez
uczniów świadczą o ich ogromnych zdolnościach i niezwykle bujnej wyobraźni.
Być może zostaną opublikowane.
Ostatecznie jury uznało, że najwięcej
punktów zebrała klasa III b i to ona zdobyła Puchar Przechodni i tytuł „Zdobywców
Złotego Słońca”. II miejsce i tytuł
„Przyjaciół Srebrnej Konwalii” oraz statuetkę uzyskała klasa II c. III miejscem, sta-

Akademia Przedszkolaka
Książka jest bardzo ważnym elementem
edukacji dziecka już od najwcześniejszych
lat jego życia, a głośne czytanie najlepszym sposobem na rozbudzanie pasji czytelniczych i różnorodnych zainteresowań.
Dzięki książce dziecko rozwija swój język
i wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, uczy
się umiejętności mówienia i słuchania,
doskonali pamięć, kształtuje wrażliwość
moralną, a także zaspakaja swoją ciekawość poznawczą oraz inne potrzeby emocjonalne.
Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie we współpracy z Panią Jadwigą Kotecką – nauczycielką Samorządowego
Przedszkola w Radzanowie prowadzi
w ramach
„Akademii
Przedszkolaka” zajęcia z edukacji czytelniczej dla
dzieci pięcio i sześcioletnich. Celem naszych spotkań jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności czytelniczych oraz zapału dzieci do czytania książek - klucza do
wiedzy i sprawności umysłu. Dzieci potra-

fią uszanować obecność innych osób,
uczą
się
właściwego
zachowania
w bibliotece oraz korzystania ze zbiorów.
Maluchy wykazują duże zaangażowanie,
podczas zabaw są otwarte i spontaniczne,
a jednocześnie pracując w grupie poznają
zasady zdrowej rywalizacji i współpracy.
Zajęcia
prowadzone
są
raz
w miesiącu. Tematyka ich uwarunkowana
jest bieżącymi wydarzeniami, aktualną
porą roku, zainteresowaniami dzieci. Każde spotkanie, bez względu na temat, oparte jest na odpowiednio dobranej literaturze
i wspólnej lekturze, co ma sprawić, że czytanie kojarzy się dziecku z radością, zabawą i przyjemnością, nigdy z przymusem,
karą czy nudą. Biblioteka pragnie stworzyć
przedszkolakom wkraczającym powoli
w „zaczarowany świat liter” możliwość kontaktu z książką, ukazać jej liczne wartości
i obudzić pasję czytania.
Urszula Chotlewska

tuetką oraz tytułem „Przyjaciół Kosmosu”
zostali nagrodzeni uczniowie klasy II a.
Podczas obrad komisji konkursowej zebrana na hali publiczność doskonale się
bawiła.
Wszyscy
śpiewali
znaną
„Copernikanę”, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w podziękowaniu za
wkład pracy i zaangażowanie częstowali
wszystkich zgromadzonych słodyczami.
Na zakończenie uroczystości Dyrektor
Zespołu Szkół w Radzanowie Bolesław
Urbaniak ogłosił wyniki oraz wręczył nagrody.

„Mikołaj Kopernik – nasz patron”
Kopernik opracował nową teorię,
a ja wam opowiem jego historię.
Wprowadził wielki porządek,
gwiazdy poukładał w rządek.
Planety w galaktyce się zgubiły,
a wielki Polak był tak miły,
że przywrócił im swoje miejsce.
Wiedzą teraz o tym Warszawa,
Kraków i Siedlce.
Czytał księgi, patrzył w niebo,
zostało wydane wielkie dzieło jego.
Wygłaszał wspaniałe mowy,
a wszystko to robił, gdy był młody.
A jego życie niezwykłe
przez lata stało się nikłe.
Lecz my o Koperniku pamiętamy,
bo za patrona szkoły go mamy.
Ewa Piotrowska i Beata Lejza
Organizatorzy Dnia Patrona 2016

III Turniej Sołectw przeszedł do historii...
III Turniej Sołectw w Piłkę Nożną o Puchar Wójt i Rady Gminy Radzanowo przeszedł do historii...
Na hali sportowej Zespołu Szkół w Radzanowie gościliśmy tym razem 8 drużyn,
które w ten weekend rozgrywały mecze w
systemie ligowym. Zadaniem Centrum
Kultury i Sportu była koordynacja całości
rozgrywek, od zgłoszenia zawodników po
ceremonię dekorowania zwycięzców i
uczestników. Przez dwa dni rywalizacji
zawodnicy zostawili na boisku wiele potu i
zaangażowania, by i sobie, i zgromadzonej publiczności dostarczyć sportowych
emocji na wysokim poziomie. W 28 meczach padły 102 bramki, w tym 2 samobójcze. Na listę strzelców wpisało się 39
zawodników, spośród ponad 70 zawodników. Najskuteczniejsi to: Artur Gołębiowski (Radzanowo I) - strzelec 16 bramek,
Damian Głowala (Radzanowo I) - strzelec
9 bramek oraz Damian Rosiak (Szczytno/
Chełstowo/Radzanowo- Lasocin) - strzelec 7 bramek. Artur Gołębiowski zdobył
ponad połowę wszystkich goli swojej drużyny, w każdym meczu strzelał bramki i
po raz trzeci uhonorowany został dyplomem i statuetką dla Najlepszego Strzelca

Turnieju.
Klasyfikacja drużynowa III Turnieju Sołectw: I miejsce Radzanowo I, II miejsce
Ciółkowo/Ciółkówko, III miejsce Szczytno/
Chełstowo/Radzanowo-Lasocin, IV miejsce Juryszewo, V miejsce RadzanowoDębniki/Radzanowo II, VI miejsce Kosino,
VII miejsce Nowe Boryszewo/Stare Boryszewo/Stróżewko, VIII miejsce Męczenino. Najlepszym zawodnikiem tegorocznego turnieju został Tomasz Racki z drużyny
Ciółkowo/Ciółkówko, a Najlepszym Bramkarzem Damian Błażejczyk z drużyny
Szczytno/Chełstowo/Radzanowo-Lasocin.
Spotkania poprowadzili Ariel Lipiński i
Adam Ablewski - sędziowie OZPN.
Ceremonię dekoracji medalami, pucharami i upominkami za uczestnictwo poprowadzili organizatorzy turnieju: Wójt Sylwester Ziemkiewicz, Przewodnicząca Jolanta
Sochacka, Radni Gminy Radzanowo:
Marcin Kochanowski, Krzysztof Sobczak,
Kazimierz Gajewski, Jacek Szymański,
Sławomir Trojanowski oraz gościnnie Paweł Jakubowski i Paweł Tokarski - Radni
Powiatu Płockiego.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratujemy występu i osiągniętych wyników.

Niektórzy z Was debiutowali w tegorocznych rozgrywkach, a inni są już stałymi
bywalcami turnieju halowego. Wszyscy
pokazaliście, że dla Was piłka nożna jest
prawdziwą pasją, nawet jeśli kończy się

siniakami, nadciągnięciem ścięgien i mięśni, czy innymi nawet poważnymi kontuzjami.

stwie poprzez strzał w tył głowy, jego ciało
wrzucono do bezimiennego grobu.
Elżbieta Kozanecka wywodziła się z rodziny bardzo zaangażowanej w działania
niepodległościowe. W skrytce nieopodal
jej domu ukrywano ówczesnego dowódcę
Kedywu (Kierownictwa Dywersji Komendy
Głównej Armii Krajowej), a zarówno jej
ojciec, Adam jak i brat Zdzisław prowadzili
działalność wymierzoną w okupantów.
Po zakończeniu II wojny światowej Basia
zdecydowała o powrocie do liceum i kontynuacji nauki. Działania nowo formującej
się komunistycznej władzy, skierowane w
żołnierzy podziemia, skutecznie jej to uniemożliwiały. Od momentu wejścia Armii
Czerwonej zaczynała się na naszym terenie nowa wojna. Dawni żołnierze Armii
Krajowej byli często rozstrzeliwani na miejscu lub wywożeni na wschód, do łagrów.
Ojca i brata zaangażowanych w walkę,
następnie wspierających 11 Grupę Operacyjną Narodowych Sił Zbrojnych, aresztowano i osądzono w więzieniu. Matka pozo-

stała sama na gospodarstwie, a dom Kozaneckich był systematycznie demolowany i przeszukiwany przez Urząd Bezpieczeństwa.
Naturalną reakcją na sowiecki terror było
spontaniczne organizowanie struktur podziemia w regionie. Taką samoorganizację
wzmagały np. działania Władysława Rypińskiego ps. „Rypa”, który zorganizował w
Łęgu prawdziwy szwadron śmierci i jako
funkcjonariusz MO zamordował w latach
1945-1947 około 100 osób, byłych żołnierzy AK i członków PSL. „Rypa” został zlikwidowany w październiku 1947 roku
przez oddział Wiktora Stryjewskiego
„Cacki”, do którego dołączyła Elżbieta
Kozanecka w obawie przed aresztowaniem. Jej walka nie trwała jednak długo –
zginęła w obławie we wsi Gałki 8 lutego
1949 roku rozrywając się granatem wraz z
ukochanym Ludomirem Peczyńskim ps.
„Władek”. Ich ciał do dziś nie odnaleziono.

Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie

Pseudonim „Basia”

Powszechny dzisiaj dostęp do informacji
oraz wzrastająca świadomość historyczna
Polaków spowodowały, że dziś, po 25
latach wolności jesteśmy w stanie obiektywnie spojrzeć na naszą historię. Gmina
Radzanowo to region o wielkich tradycjach
patriotycznych i niepodległościowych. Najnowsze odkrycia, które docierają do nas
każdego dnia, utwierdzają w przekonaniu,
jak bardzo zbrodniczym ustrojem był system komunistyczny. Ekshumacje masowych grobów na terenie zakładów karnych, na Powązkach, mogiły w lasach,

relacje świadków prześladowań
są dla nas dowodem, że Polska
Ludowa budowała swoją władzę
na fundamencie z licznych
zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Pamięć o takich wydarzeniach
podtrzymują organizacje pożytku
publicznego, np. Stowarzyszenie
im. 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych z Płocka.
Jego członkowie prowadzą od
kilku lat szeroko zakrojoną działalność, która ma na celu oczyszczenie pamięci po wspaniałych
bohaterach antykomunistycznego ruchu oporu, działającego na
naszym terenie w latach powojennych. To dzięki pracy ludzi
takich jak oni, doczekaliśmy się
odsłonięcia pomnika we wsi Gałki. Upamiętnia on starcie oddziału NSZ dowodzonego przez Wiktora Stryjewskiego ps. Cacko z
siłami KBW i Urzędu Bezpieczeństwa, do którego doszło na
skutek donosu. W starciu tym zginęła między innymi Elżbieta Kozanecka ps. „Basia”
– mieszkanka pobliskiego Czerniewa,
łączniczka AK i członkini NZW, Zygfryd
Kuliński ps. Albin, którego zwłoki zidentyfikowano niedawno IPN po ekshumacjach
na powązkowskiej Łączce. Sam Wiktor
Stryjewski został pojmany i skazany w
ustawionym procesie na 38-krotną karę
śmierci – dziś jest to dla nas świadectwem
jak bardzo był niebezpieczny dla rodzącej
się władzy komunistycznej. Po morder-
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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

Jacek Pietrzyk

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

