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Egzemplarz bezpłatny

Choinka Twoja piękna, jak marzenia
W niej słowa aniołów zamieszkały
Zdobne kokardy lśnią na prezentach
A na obrusie opłatek milczący, biały
Pierwszą gwiazdą biel jego uniesiesz
Uśmiechem serca szepcząc życzenia
Makiem wybuchnie policzka rumieniec
I nadzieją, że czas już ich spełnienia
Choć wokół cisza kolędą przetykana
Gwar dzieci w prezentów zachwycie
Radością chwili łza szczęściem rozlana
I jednym rytmem, serc naszych bicie
Bielą opłatka Tobie niosę swoje życie
Hardość i dumę w pokorę zamieniam
Przyszłość naszą w dłoniach skryjesz
Jak miłość kąpaną w róży czerwieniach
Cichą kolędę znów razem zaśpiewamy
Trzymając w dłoniach siebie na zawsze
A szczęsne jutro, co w opłatku białym
Twój uśmiech wniesie dobrym wiatrem
E. Lorenc
FOT. MARTYNA PEŁKA

Na zbliżające się święta
pragniemy złożyć wszystkim
Mieszkańcom Gminy Radzanowo
życzenia przeżywania
Bożego Narodzenia
w zdrowiu i radości .
Aby przy świątecznym stole
nie zabrakło światła
i ciepła rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok 2012 niósł ze sobą
szczęście i pomyślność…

ZAPROSZENIE
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie serdecznie zaprasza
na Koncert Kolęd i Pastorałek
który odbędzie się 18 grudnia 2011 roku (niedziela)
o godz. 18.00 w sali widowiskowej w Radzanowie
(ul. Szkolna 3). W koncercie wezmą udział dzieci
i młodzież z terenu Gminy oraz Chór „Złota Jesień”

Krzysztof Czerwiński

Tadeusz Pokorski

Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Radzanowo

Ważne tematy
Sędzia Anna Maria Wesołowska w Radzanowie
Ruszyła największa inwestycja Gminy Radzanowo
Rozmowa z Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Radzanowo
w sezonie 2011/2012

Zawsze aktualne informacje z Gminy Radzanowo znajdziesz na stronie internetowej www.radzanowo.pl
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Segreguj odpady na własnym podwórku

Urząd Gminy w Radzanowie
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
e-mail: ugradzanowo@plock.home.pl
Nr telefonu:
(24) 261 34 10
(24) 261 34 97
(24) 261 34 80
(24) 265 41 40

Numery wewnętrzne:
20 – Podatki
21 – Księgowość
22 – Skarbnik
23 – Zamówienia publiczne i środki unijne
24 - Zagospodarowanie przestrzenne i
ochrona środowiska
25 – Infrastruktura komunalna
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 - 15:30

środa

7:30 - 15:30

czwartek

7:30 - 15:30

piątek

8:00 - 16:00

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radzanowie
ul. Płocka 32
opsradzanowo@plock.home.pl
Dział Pomocy Środowiskowej:
tel./fax: (24) 261 34 24
Dział Świadczeń Rodzinnych:
tel./fax: (24) 261 34 87
Zakład Gospodarczy
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
ul. Rolna 4
tel.: (24) 261 34 21
tel./Fax: (24) 261 34 36
zgradzanowo@vp.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWO
KANALIZACYJNE
zgłoszenie awarii w godz. 18:00 – 6:00:
tel. (24) 263 77 10
Waldemar Gronczewski: 505 931 515
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: gbpradzanowo1@wp.pl
Filia w Rogozinie:
tel.: (24) 263 77 26

OŚWIATA
Zespół Szkół w Radzanowie
ul. Szkolna 16
tel.: (24) 265 46 52
www.gimnazjumradzanowo.pl
Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca
w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
tel.: (24) 263 77 77
www.sp-rogozino.pl
Szkoła Podstawowa w Ciółkówku
Ciółkówko 30B
tel.: (24) 261 37 78
www.spciolkowko.strefa.pl
Samorządowe Przedszkole
w Radzanowie
ul. Marii Konopnickiej 3
tel.: (24) 265 43 44
e-mail: przedszkoleradzanowo@op.pl

OSP w Radzanowie realizuje
obecnie projekt pn. “Nie marnuję segreguję, kompostuję, odzyskuję” będący elementem ogólnopol-

skiego programu DZIAŁAJ LOKALNIE
VII finansowanego ze środków: Polsko
- Amerykańskiej Fundacji Wolności,
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
i Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
Projekt pn. ―Nie marnuję - segreguję, kompostuję, odzyskuję‖ jest kampanią na rzecz poprawy efektywności
selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Radzanowa.
Nasz projekt ma na celu dokonać
zmiany w postawach i nawykach
mieszkańców Radzanowa w gospodarowaniu odpadami.
Jego zadaniem jest przygotowanie:
materiałów, mieszkańców gminy, oraz
wypracowanie nawyków skutecznie
wpływających na kształtowanie postaw
społecznych wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych.

„Otwarte Przedszkola”
Oddział przedszkolny prowadzony
przez Szkołę Podstawową w Ciółkówku przystępuje do projektu
„Otwarte Przedszkola‖, którego głównym celem jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie placówek wychowania przedszkolnego w małych miejscowościach Mazowsza. Jest to projekt systemowy realizowany przez
Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego (Program Operacyjny
Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet
IX: Działanie 9.1., Poddziałanie
9.1.1.)
W ramach projektu wzbogacona
zostanie oferta edukacyjna placówki

poprzez doposażenie jej w niezbędne
pomoce dydaktyczne umożliwiające
wdrożenie innowacyjnych rozwiązań
metodycznych, opartych między innymi
na programie "Klucz do uczenia
się"(KDU).
Dzieci uczęszczające do oddziału
przedszkolnego oraz te, które nie
chodzą do przedszkoli (w wieku 3-5lat), będą mogły uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach ukierunkowanych
na rozwój kompetencji kluczowych.
Odbędą się też szkolenia i cykliczne
seminaria dla nauczycieli wychowania
przedszkolnego. Wsparcie otrzymają
rodzice, dla których organizowane będą kwartalne spotkania wspierające ich
umiejętności wychowawcze. Wszyscy
dorośli beneficjenci będą mogli korzystać ze stałej opieki merytoryczno -

20 FINAŁ WOŚP
8 stycznia 2012 roku odbędzie się
20 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - najbardziej znanej
imprezy w Polsce. Zebrane przez
wolontariuszy pieniądze zostaną
przeznaczone na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania
życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.
W tym roku gmina Radzanowo włączy się do akcji, działając w Międzygminnym Sztabie Powiatowym WOŚP
w Bodzanowie, mającym swoją siedzibę w Szkole Podstawowej w Bodzanowie. Szefem całego przedsięwzięcia jest Pan Andrzej Szymon
Kuliński. Bodzanowską imprezę
uświetnią o godzinie 17.00 zaproszeni goście, m.in. wójtowie ościennych
gmin.
W akcji biorą udział łącznie: 23 szkoły, 3 Domy Pomocy Społecznej, częściowo z Małej Wsi i Zakrzewa, 2
banki, 170 wolontariuszy (choć
chętnych było 233).

Ważną informacją jest fakt, iż wójtowie
zobligowali się do kupienia nagród dla
najlepszych wolontariuszy w każdej
gminie, natomiast Starosta Płocki zakupi prezenty dla najlepszych wolontariuszy z całego międzygminnego powiatowego sztabu.
Koordynatorem WOŚP na terenie Radzanowa jest Pani Anna Dąbrowskanauczyciel Publicznego Gimnazjum w
Zespole Szkół w Radzanowie. Wolontariuszami jest kilkunastu zuchów oraz
harcerzy z Zespołu Szkół w Radzanowie, którzy pod kierunkiem instruktorów
ZHP - Pani Elżbiety Bartczak, Pani Izabeli Pikała oraz Pani Jolanty Sochackiej, będą zbierać pieniądze w strategicznych miejscach gminy wraz ze
swoimi pełnoletnimi opiekunami. W tym
dniu wzmożony będzie na terenie gminy patrol policyjny.
Oprócz typowej zbiórki pieniężnej, nasz
"radzanowski sztab", przygotuje dla
społeczności lokalnej i nie tylko Uroczysty Finał 20-lecia WOŚP.
Organizatorami tej imprezy są Urząd

Spotkanie dla osób
bezrobotnych

W wyniku projektu powstał folder
pn. „SEGREGUJ ODPADY NA
WŁASNYM PODWÓRKU - DBAJ
O GMINĘ, W KTÓREJ MIESZKASZ‖, zawierający praktyczne
wskazówki, ciekawe informacje jak
racjonalnie postępować z odpadami.
Ponadto zainstalowano 3 tablice
informacyjne pn. „Jak gospodarować odpadami‖ w miejscach przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów. Tablice zawierają wskazówki co należy, a czego nie wolno
wrzucać do danego pojemnika.
Pamiętaj!
Segregując odpady, dbasz o środowisko i oszczędzasz pieniądze…
http://www.radzanowo.osp.org.pl

organizacyjnej w formie konsultacji
grupowych i indywidualnych, w tym
on-line.
Rekrutacja dzieci i rodziców
odbędzie się w okresie XII 2011 r.–
I 2012 r. oraz uzupełnienie rekrutacji w nowym roku szkolnym, w
okresie VIII - IX 2012 r. projekt realizowany będzie do czerwca
2013r.
Strona projektu:
www.otwarteprzedszkola.pl
Informacje o rekrutacji i realizacji
projektu w oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej w Ciółkówku będą dostępne na stronie
www.spciolkowko.strefa.pl oraz w
siedzibie organizatora: Szkoła Podstawowa w Ciólkówku,
tel. 24 261 37 78,
spciolkowko@wp.pl
A. Krusiewicz

Gminy w Radzanowie i inne instytucje oraz organizacje, m.in. Zespół
Szkół w Radzanowie, Samorządowe Przedszkole w Radzanowie,
Centrum Kultury i Sportu, Gminne
Centrum Informacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ochotnicza Straż Pożarna w Radzanowie.
Miejscem zabawy jest sala widowiskowa CKiS w Radzanowie (ul.
Szkolna 3). Przygotowujemy występy dzieci, młodzieży, zespołów,
chóru, tancerzy. Odbędzie się
sprzedaż wielu gadżetów. Będzie
można pocieszyć oko oryginalnymi
dekoracjami, wystawami prac plastycznych itp. Przewidzianych jest
wiele różnorodnych atrakcji nie
tylko dla najmłodszych. Uroczysty
Finał rozpoczniemy o godzinie 11 i
potrwa on kilka godzin.
Zapraszamy do wzięcia udziału w
akcji również potencjalnych sponsorów! Prosimy dzwonić pod nr
telefonu: Publiczne Gimnazjum w
Zespole Szkół w Radzanowie - +48
265-46-52
A. Dąbrowska

Zbiórka folii rolniczej

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby
bezrobotne i poszukujące pracy na spotkanie z doradcami zawodowymi, które odbędzie się 15 grudnia 2011 roku o
godz.11.00 w sali widowiskowej w Centrum
Kultury i Sportu (ul. Szkolna 3). Tematem
spotkania będzie problem zwiększającego
się bezrobocia na terenie Gminy Radzanowo. Będzie można zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy na rynku płockim.
Organizatorem tego spotkania jest Gminne Centrum Informacji w Radzanowie.
M.P.

Urząd Gminy w Radzanowie
oraz Związek Gmin Regionu Płockiego informują że w dniu 15
grudnia 2011 roku w godz. 9:00
– 14:00 na terenie Gminy Radzanowo organizowana będzie bezpłatna zbiórka odpadów foliowych
z gospodarstw rolnych:
Folii po sianokiszonkach (biała,
zielona, czarna)
Folii po truskawkach
Worków po nawozach (25, 50
kg) – Big Bagi nie będą przyjmowane!

Odpady będą zbierane w punktach:
Brochocin – baza SKR w godzinach 9:00 – 11:00
Radzanowo – plac główny przy
Urzędzie Gminy w godzinach
12:00 – 14:00
Przekazane odpady powinny być
odpowiednio przygotowane:
Otrzepane z ziemi
Podzielone kolorami
Maksymalnie zwinięte i poskładane
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Sędzia Anna Maria Wesołow ska w Radzanow ie
„Chodzi o to, aby język giętki” (…) nie używał wulgaryzmów.
z ludźmi, którzy są rozpoznawani
przez innych z telewizji i cechuje ich
duży autorytet ze względu na kompetencje zawodowe i postawę życiową.
Interesujące okazało się spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską. Uczestniczyli w nim 8 listopada
br. uczniowie gimnazjum. W godzinach popołudniowych zaproszono
również rodziców, którzy przybyli
licznie.
Pani sędzia Wesołowska interesująco przedstawiła sprawy troski o
kulturę języka i poszanowanie mienia społecznego nie tylko od strony
teoretycznej, ale także zaprezentowała negatywne zachowania młodocianych w tym względzie, odwołując
się do przykładów ze swojej pracy

sędziego. Uświadomiła konsekwencje prawne, jakie ciążą
nad młodocianymi wandalami i
tymi, którzy uwłaczają godności
innych ludzi poprzez niefrasobliwe używanie obelg.
O zainteresowaniu słuchaczy świadczyły liczne pytania i
chęć sfotografowania się z panią Anną Marią Wesołowską.
To spotkanie uświadomiło problem, ale go nie rozwiązało, to
praca długofalowa
W następnej kolejności przewiduje się spotkanie z językoznawcą i przedstawicielami policji, bo te problemy nie mogą
być przemilczane.

FOT. MARTYNA PEŁKA

W Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Radzanowie w bieżącym roku szkolnym jest organizowany program profilaktyczny skierowany głównie do uczniów pn. „Stop
wulgaryzmom i wandalizmowi!‖.
Jego głównym celem jest przeciwdziałanie niszczeniu mienia użyteczności publicznej oraz używaniu
w mowie codziennej obraźliwych
słów. Szkoła szuka sprzymierzeńców w realizacji tych celów wśród
miejscowych instytucji i rodziców.
Włączyły się już władze samorządowe, Gminne Centrum Informacji oraz
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie.
Realizacja zadań dokonuje się
poprzez prezentowanie programów
słowno – muzycznych oraz spotkań

S. Pietrzak - Kocięda

Jesienne inspiracje w Przedszkolu
owoców czy warzyw oraz
wykonać z nich smaczne
i zdrowe przekąski.
25 października 2011
r. odbyła się podsumowująca tematykę jesienną
uroczystość pt. JESIENNE INSPIRACJE. Pani
JESIEŃ bawiła, organizowała zabawy, konkursy
podczas których dzieci
miały okazję wykazać się
nabytą wiedzę i umiejętnościami.

FOT. DANUTA BRZOZOWSKA

Jesień na dobre zagościła nie tylko
w przyrodzie, ale też we wszystkich
salach Samorządowego Przedszkola
z siedzibą w Radzanowie i w Rogozinie.
Dary "Pani Jesieni" dzieci chętnie
zbierały podczas spacerów po parku,
w sadzie czy ogródku: Materiał przyrodniczy: kasztany, żołędzie, jarzębinę, owoce, warzywa przynosiły do
przedszkola. Na zajęciach miały okazję im się przyjrzeć, nazwać, określić
kształt oraz wykonać z nich ciekawe
prace plastyczne . Miały również możliwość poznania smaków niektórych

Internetowa Telewizja
Regionalna

M.P.

Od sierpnia działa nowa telewizja internetowa, która swój program kieruje do
mieszkańców Płocka i powiatu płockiego.
Pomysłodawcą i realizatorem tego przedsięwzięcia jest pan Andrzej Magnuski, który
mieszka na terenie naszej gminy.
Materiał jaki dotąd został zrealizowany
można obejrzeć na stronie internetowej
www.itvr.info.pl. Mieszkańcy z terenu
Gminy Radzanowo mogą tam zobaczyć
kilka ciekawych filmów dotyczących naszej
małej ojczyzny. Serdecznie zapraszamy do
oglądania.
M.P.

Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem
zakładkami.
Na zakończenie
tego sympatycznego spotkania były
zdjęcia, kwiaty i
podziękowania,
uczestnicy
mieli
możliwość otrzymania autografu z
dedykacją. Po tak
miłej wizycie na
pewno większość
dzieci zechce sięgnąć do twórczości Wiesława Drabika.

FOT. URSZULA CHOTLEWSKA

wspaniałymi ilustracjami Marka Szala, Doroty Szoblik i Andrzeja Kłapyty.
Najbardziej znane książeczki Drabika
to: "Bajka o Smoku i Kraku i o tym jak
powstał Kraków", "Awantura na podwórku", "Łakomczucha", "Kocie łakocie", "Mała mysz skacze czyli myszomania".
Podczas spotkania autor opowiedział dzieciom o tym jak powstaje
książka, od pomysłu, po drukarnię, i
udzielił odpowiedzi na setki zaskakujących pytań. Oczywiście, czytał też
najśmieszniejsze fragmenty ze swoich bajek i bawił się z dziećmi w odgadywanie rymów, a odpowiedzi na
łatwe zagadki nagradzał naklejkami i

U. Chotlewska

Spotkanie policjantów z dziećmi
FOT. ANNA KRUSIEWICZ

W dniach 17-18 listopada br.
uczniowie Szkoły Podstawowej w
Ciółkówku, a wcześniej także
uczniowie Szkoły Podstawowej w
Rogozinie, mieli możliwość uczestnictwa w niecodziennych zajęciach
z wykorzystaniem symulatora jazdy na motorze pod okiem policjantów z płockiego Wydziału Ruchu
Drogowego. Dzieciaki mogły prze-

konać się, jak duże niebezpieczeństwo niesie za sobą zbyt brawurowa
jazda,
nieznajomość
przepisów
czy niedostosowanie się do warunków
panujących
na drodze. Już
uczniowie szkoły
podstawowej stają
się uczestnikami
ruchu drogowego
jako rowerzyści i
piesi. Celem akcji
było propagowanie właściwych zachowań na drodze. Cel z pewnością
został osiągnięty, tym bardziej, że
akcja miała swój wydźwięk medialny.
Relację ze spotkania uczniów SP w
Ciółkówku z policjantami – naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego
nadkom. Zbigniewem Kopczyńskim i
prowadzącą zajęcia st. sierż. Dagmarą Nadratowską – można było

obejrzeć w popularnym Kurierze
Mazowieckim TVP INFO
http://www.tvp.pl/warszawa/
informacyjne/kurier-mazowiecki/
wideo/20112011/5697786. Warto
nadmienić, że dzieci miały mnóstwo frajdy z udziału w tych zajęciach, a nie od dziś wiadomo, że
nauka poprzez zabawę jest najbardziej efektywna.
Nieco wcześniej, dzięki uprzejmości dyrekcji Szkoły Podstawowej w Rogozinie, uczniowie Szkoły Podstawowej w Ciółkówku
uczestniczyli też w spotkaniu podsumowującym akcję Bezpieczna
droga do szkoły.
http://www.policjaplock.pl/
modules.php?name=News&file
=article&sid=2799.
Uczniowie otrzymali odblaskowe
pakiety, latarki i kaski rowerowe,
które z pewnością poprawią ich
bezpieczeństwo na drodze.
A. Krusiewicz

Laureaci
Konkursu Pieśni
Legionowej

FOT. www.sp-rogozino.pl

W środę 23 listopada 2011 roku
36 uczniów klas II i III ze Szkoły
Podstawowej w Radzanowie wraz
ze swoimi wychowawcami wypełniło po brzegi czytelnię Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.
Wszyscy przybyli by uczestniczyć
w zorganizowanym przez naszą
bibliotekę spotkaniu autorskim z
Wiesławem Drabikiem.
Wiesław Drabik to znany i ceniony autor książeczek dla dzieci.
Książki Wiesława Drabika to pełne
humoru, wierszowane bajeczki
chętnie czytane i oglądane przez
najmłodszych. Świetne teksty krakowskiego autora uzupełniane są

5. listopada 2011 roku w auli Liceum
Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Płocku odbył się Konkurs Pieśni Legionowej.
Został on zorganizowany z okazji 93 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
W konkursie zaszczytne II miejsce zajął
zespół muzyczny ze Szkoły Podstawowej
im. Cz. Hińca w Rogozinie. Dzieci zostały
przygotowane przez pana Norberta Pałysę,
pana Jerzego Jakowskiego, panią Katarzynę Kobrzyńską oraz pana Roberta Majewskiego. Serdecznie gratulujemy!
M.P.
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Inwestycje w Gminie Radzanowo
Szanowni Państwo, w niniejszej rubryce przedstawię między innymi na jakim etapie znajduje się obecnie rozbudowa Zespołu Szkół
w Radzanowie wraz z budową hali sportowej oraz jak wygląda sprawa odwadniania dróg. Ponadto przybliżę inne kwestie związane z inwestycjami i dotacjami Gminy Radzanowo.
W kolejnym numerze biuletynu, który według naszych założeń powinien ukazać się w marcu, postaram się opisać plany inwestycyjne
Gminy Radzanowo na 2012 rok.
Sylwester Ziemkiewicz
Zastępca Kierownika Referatu Rolnictwa i Budownictwa

cej tj. kotłowni oraz zagospodarowanie terenu poprzez budowę parkingu
i ciągów komunikacyjnych.
Na obecną chwilę roboty budowlane prowadzone są zgodnie z przyjętym w październiku harmonogramem. Nowy segment szkoły planujemy oddać do użytkowania od początku roku szkolnego 2012/2013.
Natomiast hala sportowa powinna
być gotowa do użytku do końca wakacji 2013 roku. W związku z tym
wykonawca w pierwszej kolejności
skupił się na pracach dotyczących
rozbudowy szkoły. Do tej pory min.
przygotowano plac budowy, przeprowadzono tyczenie geodezyjne, wykonano przyłącze wody, postawiono
fundamenty oraz wybudowano część
ścian. Prace budowlane będą reali-

Droga w Ciółków ku
Zadanie zakończone i rozliczone
FOT. SYLWESTER ZIEMKIEWICZ

Gmina Radzanowo
pozyskała w 2009 roku
dotację z Unii Europejskiej na budowę
drogi asfaltowej
w
Ciółkówku.
Inwestycję zrealizowano
w
dwóch etapach.
Pierwszy obejmował budowę
nowej
nawierzchni
od
drogi wojewódzkiej w kierunku
szkoły podstawowej. Ta cześć
zadania wykonana została do

zowane w roku
bieżącym
tak
długo jak pogoda będzie na to
pozwalać. Powstałe w wyniku
realizacji inwestycji budowle
rozwiążą wiele
lokalnych problemów
społecznych.
Ponadto podniesie
to atrakcyjność
Gminy Radzanowo jako miejsca dobrego do
osiedlenia się. Nowy zespół oświatowo sportowy z całą pewnością będzie pod względem technicznym

dorównywał najlepszym tego typu
obiektom na terenie Powiatu Płockiego.

końca 2009 roku. Drugi etap inwestycji
przeprowadzony został do końca wakacji 2010 roku. W efekcie powstał kolejny odcinek drogi asfaltowej o długości
około 700 metrów (od drogi wojewódzkiej w kierunku Radzanowa).
W wyniku realizacji całego zadania
wybudowano nową drogę asfaltową o
łącznej długości około 1, 3 kilometra.
Sama konstrukcja budowli oraz solidny
sposób wykonania gwarantują dobrą
jakość oraz długotrwałość powstałej
drogi. Podbudowa została wykonana z
warstwy żwirowej-odsączającej oraz z
warstwy tłuczniowej o dużej grubości.
Nawierzchnia asfaltowa składa się z
części wiążącej i ścieralnej o łącznej
grubości 12 cm. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa uczestników ruchu, a

S.Z.

w szczególności dzieci chodzących
do Szkoły Podstawowej w Ciółkówku
na nowopowstałej drodze umieszczono 4 sztuki progów zwalniających.
Pomimo tego, iż sama budowa
zakończyła się w sierpniu 2010 roku,
to zwrot dofinansowania unijnego
nastąpił dopiero w połowie bieżącego roku. Proces rozliczania dotacji
jest skomplikowany i długotrwały a
moment wypłaty środków poprzedza
każdorazowo kontrola inwestycji.
Całkowity koszt zadania wyniósł ok.
1 400 000 zł. z czego blisko 1 mln.
stanowiło przyznane dofinansowanie
z Unii Europejskiej.
S.Z.
FOT. SYLWESTER ZIEMKIEWICZ

Gminie Radzanowo udało się do
tej pory pozyskać wiele środków
unijnych na zadania inwestycyjne.
Dzięki tym dotacjom wybudowano
między innymi drogi, zmodernizowano stację uzdatniania wody w Juryszewie czy też odnowiono centrum
Radzanowa. Największe zadowolenie budzi jednak pozyskane dofinansowanie na rozbudowę Zespołu
Szkół w Radzanowie wraz z budową
hali sportowej.
Zdobyte środki unijne w kwocie
przekraczającej 6 mln złotych przyczynią się do powstania nowoczesnego kompleksu oświatowo sportowego, o którym mieszkańcy marzyli
już od dawna. Oprócz hali sportowej
i szkoły w zakres zadania wchodzi
wykonanie infrastruktury towarzyszą-

FOT. RADOSŁAW KARWOWSKI

Ruszyła największa inwestycja Gminy Radzanowo

W dniu 3 grudnia 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie ronda
imienia „Patriotów Ziemi Rogozińskiej‖.
W uroczystości udział wzięli min.
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik, Wójt
Gminy Radzanowo Tadeusz Pokorski, Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Czerwiński, Poseł na
Sejm Piotr Zgorzelski oraz przedstawiciele rodzin Patriotów Ziemi
Rogozińskiej.
Rondo zostało wybudowane

przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w roku bieżącym. Rozwiązało ono problem skrzyżowania
drogi wojewódzkiej 567 z drogą
powiatową 2935W w miejscowościach Juryszewo i Rogozino.
Łączny koszt inwestycji wyniósł
1 594 018,50 zł. Budowa ronda
stanowiła ostatni etap modernizacji
całej drogi wojewódzkiej nr 567
Płock-Góra o łącznej długości blisko 27 kilometrów.
S.Z.

FOT. RADOSŁAW KARWOWSKI

Otw arcie ronda

W ostatnim czasie zakończyło
się przedsięwzięcie odbierania od
mieszkańców Gminy Radzanowo
płyt eternitowych. W ramach zadania od 53 osób usunięto ponad 10200 metrów kwadratowych materiałów zawierających azbest. Projekt był dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie: 49 912,20 zł.
Obowiązek likwidacji eternitu
wynika z dyrektywy Unii Europejskiej. Zgodnie z jej zapisami terytorium Polski i Europy musi zostać
oczyszczone z wyrobów azbestowych do 2032 roku. Jak wykazały
badania włókna azbestowe są

szczególnie szkodliwe dla
zdrowia ludzkiego. Ich wdychanie może prowadzić
min. do raka płuc, raka
oskrzela oraz pylicy.
W 2012 roku będziemy
ponownie ubiegać się o pozyskanie dotacji na odbiór
płyt eternitowych od mieszkańców Gminy. Wszystkich
zainteresowanych usunięciem azbestu ze swojego
podwórka zapraszamy do
zapisywania się na listę w
Urzędzie Gminy w Radzanowie pokój 26.
S.Z.

FOT. SYLWESTER ZIEMKIEWICZ

Usuw amy azbest
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Dotacje dla OSP

Nieruchomość na sprzedaż
Urząd Gminy w Radzanowie planuje w najbliższym czasie sprzedać
nieruchomość zabudowaną w miejscowości Białkowo. Obiekt przeznaczony jest do sprzedaży w trybie
przetargowym.
Powierzchnia nieruchomości
0,054 ha. Nr ewidencyjny działki
94/8. Nieruchomość położona jest w

centralnej części miejscowości, przy
drodze asfaltowej prowadzącej do
wsi Miszewko Strzałkowskie. Posiada ona kształt czworokąta. Na działce znajduję się segment budynku
mieszkalnego o powierzchni 70 metrów kwadratowych oraz budynek
gospodarczy o powierzchni 15 m.
kw.

Cena nieruchomości to 51 500 zł.
Osoby zainteresowane kupnem
mogą znaleźć więcej informacji na
ten temat na stronie internetowej
www.radzanowo.pl lub pod numerem telefonu 24 261 34 10 wew. 23.
S.Z.

Ochotnicze Straże Pożarne z miejscowości Rogozino oraz Woźniki otrzymały
w roku bieżącym dofinansowanie na
zakup sprzętu ratowniczego – motopomp, w łącznej kwocie 20 000 zł. Dotacja pochodziła z budżetu Województwa
Mazowieckiego. Zakupiony sprzęt
usprawni gotowość bojową strażaków z
Naszej Gminy. S.Z.

Na terenie Gminy Radzanowo
znajduje się ponad 185 kilometrów
dróg będących w zarządzie Wójta
Gminy. Są to drogi kategorii gminnej,
lokalnej oraz ulice wewnątrz osiedli.
Obowiązek utrzymania tych dróg w
należytym stanie leży w gestii Wójta.
Większość z dróg jest o nawierzchni
szutrowej, żwirowej. Taka konstrukcja jezdni wymaga okresowego uzupełniania oraz jest narażona na częste rozmywanie. Przed takim niszczeniem drogi mogą być chronione
poprzez wyniesienie nawierzchni do
góry bądź bardziej popularne okopywanie rowami.
Gmina Radzanowo od kilku lat
prowadzi akcję budowania systemów odwadniających drogi. Przyjęliśmy zasadę, że do modernizacji poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej będą przeznaczane te drogi
przy których wcześniej już wykopano
rowy. Doskonałym przykładem takiego działania jest droga Kosino- Ramutówek. Najpierw, w latach 20092010, usunięto drzewa porastające
pobocza, poszerzono geodezyjnie
pas drogowy do szerokości 12 metrów, wykopano rowy oraz uzupeł-

niono nawierzchnię żwirem. Na tak
przygotowanym terenie położono w
roku obecnym warstwę asfaltową.
Gmina Radzanowo posiada koparkę JCB, którą Zakład Gospodarczy wykonuje roboty związane z odwodnieniem dróg. W ostatnim roku
wykopano około 7 kilometrów rowów, między innymi w takich miejscowościach jak Trębin, Wólka, Chomętowo i Ślepkowo. Na przyszły rok
przygotowywane są kolejne drogi do
przeprowadzenia prac odwadniających. Należy w tym miejscu podkreślić, iż do okopania rowami jest potrzebny pas drogowy o szerokości co
najmniej 10 metrów, z czego około
3 metry zajmą same rowy, 2 metry
pobocza i na jezdnię pozostanie 5
metrów.
W większości przypadków do
przeprowadzenia modernizacji drogi
z wykonaniem odwodnienia konieczne jest przejecie terenu z sąsiednich
działek prywatnych, ponieważ duża
część „starych‖ dróg jest zbyt wąska
do wykonania takich prac. Gmina
Radzanowo będzie poszerzać i okopywać rowami tylko te drogi przy
których mieszkańcy przekażą bez-

FOT. SYLWESTER ZIEMKIEWICZ

Odw odnienie dróg

płatnie niezbędne do tego grunty.
Gmina ze swojej strony wykona
wszelkie konieczne czynności geodezyjne oraz przeprowadzi modernizuję.
Na zakończenie warto wspomnieć, że szanse na wykonanie nawierzchni asfaltowej będą miały
przede wszystkim te drogi, które

przy zgodzie mieszkańców uda się
odpowiednio poszerzyć i okopać
rowami. Tylko drogi które mają dobrze wybudowany system odwadniania zapewnią długotrwałe utrzymanie
jezdni asfaltowej.
S.Z.

Jednostka budżetowa pod nazwą
Zakład Gospodarczy przy Urzędzie
Gminy w Radzanowie została utworzona Uchwałą Nr.94/XII/99 Rady
Gminy Radzanowo z dnia 28 października 1999 roku na bazie zlikwidowanego zakładu budżetowego o
tej samej nazwie. Kierownikiem tej
jednostki jest inż. Janusz Balski.
Zakład Gospodarczy na chwilę obecną zatrudnia 19 pracowników na
umowę o pracę oraz 7 pracowników
zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. Organizuje i nadzoruje również pracę pracowników przyjętych
przez Urząd Gminy w Radzanowie w
ramach robót publicznych.
Głównymi zadaniami tej jednostki
jest: utrzymanie zieleni (ogółem ok.
22 ha powierzchni terenów zielonych) i czystości w Gminie Radzanowo; dokonywanie remontów bieżących i drobnych napraw budynków i
budowli; utrzymanie chodników i
dróg gminnych, dojazdowych i osiedlowych (łącznie 184 km); zimowym
utrzymaniem dróg; konserwacją sieci
wodnokanalizacyjnej; świadczenie
usług transportowych i innych dla
mieszkańców Gminy Radzanowo.
Od października br. roku ZG nie
zajmuje się gospodarką wodnościekową (zaopatrzeniem w wodę i
odprowadzeniem ścieków oraz dokumentacją z tym związaną). W
Urzędzie Gminy został utworzony
Zespół ds. gospodarki wodnościekowej, którym kieruje Zastępca
Kierownika Andrzej Kłodawski.

Zakład Gospodarczy posiada na
swoim wyposażeniu: samochód osobowo-transportowy Żuk; samochód
dostawczy Opel Combo, samochód
osobowy Volkswagen Transporter,
trzy ciągniki rolnicze; trzy przyczepy
ciągnikowe; koparko-spycharkę; koparko-ładowarkę; wóz asenizacyjny;
cztery pługi odśnieżne; rozsiewacz
Piast do zwalczania śliskości na drogach; podręczny sprzęt budowlany
oraz niezbędne elektronarzędzia;
sprzęt do napraw instalacji hydraulicznych; wykaszarki spalinowe; piły
spalinowe; dwie kosiarki rotacyjne;
rozdrabniacz do gałęzi; wykrywacz
metali i kabli; zaginarkę ręczną; zagęszczarkę płytową; zestaw do
chwytania zwierząt; kosiarkę bijakową.
W okresie od stycznia 2011 do
końca listopada 2011 ZG wykonał
prace remontowo-budowlane tj.: malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rogozinie, naprawa dachu i elewacji w Zespole Szkół w
Radzanowie, naprawa dachu w budynku komunalnym w Stróżewku,
remont Remizy OSP w Juryszewie,
renowacja placów zabaw w Radzanowie, remont budynku komunalnego w Woźnikach.
Prace związane z utrzymaniem
dróg: profilowanie Dróg Gminnych;
odtwarzanie rowów (7 km) i budowa
przepustów w miejscowościach:
Czerniewo, W oźniki, W oźnikiPaklewy, Trębin, Wólka, Łoniewo;
usuwanie zakrzaczenia rowów i po-

boczy.
ZG czynnie
współpracuje z
Zarządem
Dróg Powiatowych i pomaga
w wykonywaniu prac na
drogach
powiatowych. Na
przełomie listopada i grudnia maszyny z ZG transportowały ziemię z poboczy drogi
powiatowej na odcinku RadzanowoRogozino. W okresie letnim brał
udział w utrzymaniu czystości i zieleni na drogach powiatowych oraz budową i renowacją rowów na w/w drogach.
Prace związane z trzymaniem
sieci wodnokanalizacyjnej to m.in.
usuwanie awarii oraz wykonywanie
p l a n o w yc h p r a c r em o n t o wo konserwacyjnych, w tym naprawa i
częściowa naprawa hydrantów
p.poż., płukanie sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej.
Świadczone usługi dla Urzędu
Gminy to: dostarczanie i opału dla
Urzędu Gminy, szkół i innych jednostek gminnych. Przewóz osób i materiałów, obsługa, obsługa kotłowni
w budynku Urzędu Gminy w Radzanowie oraz w budynkach komunalnych.
ZG bierze również udział w przygotowywaniu imprez kulturalnych
(Mazowiecki Festiwal Piosenki Religijnej, Wieczór Sobótkowy. II Mazo-

FOT. RADOSŁAW KARWOWSKI

Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Radzanow ie

wiecki Festiwal Kultur w Radzanowie,
Dni Rogozina, Dożynki w Rogozinie) jak
również w przygotowywaniu lokali wyborczych.
Zakład Gospodarczy przy Urzędzie
Gminy w Radzanowie jest czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach 730
- 1530.
Cennik usług*:
Usługa ascenizacyjna - 10 zł/beczkę +
40 zł/h
Usługa kosiarki rotacyjnej – 75 zł/h
Usługa ciągnika z cyklopem – 65 zł/h
Usługa ciągnika z rozrzutnikiem
„Piast‖ – 60 zł/h
Usługa transportu ciągnika z przyczepą (C-360-3P) – 45 zł/h
Usługa transportu ciągnika z przyczepą (New Holland) – 60 zł/h
Usługa koparko-spycharki „Białoruś‖ –
70 zł/h
Samochód dostawczy do 0,6 t –
40 zł/h
Samochód osobowy do 0,9 t – 45 zł/h
Usługa koparko – ładowarką JCB –
100 zł/h
Usługa kosiarką bijakową – 90 zł/h
*Powyższe ceny są cenami netto.
R.K.
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W yw i a d y z W i c e p r z e w o d n i c z ą c y m i R a d y G m i n y R a d z a n o w o
ciągów, polepszenie dróg oraz remont
Rozmow a z Adamem Pietrzakiem
świetlic w Kosinie i Wólce. Ponadto
FOT. MARTYNA PEŁKA

Jest Pan znanym społecznikiem.
Jest Pan zaangażowany min. w
Solidarność Rolników Indywidualnych. Proszę pokrótce przedstawić historie Pana działalności
społecznej.
Działalność społeczna sprawia mi

dużą przyjemność. W 1989
roku będąc samemu rolnikiem
wstąpiłem do NSZZ Solidarność RI aby wspierać i pomagać w rozwiązywaniu problemów rolników.
W swojej działalności przeszedłem szczeble od przewodniczącego koła wiejskiego,
przez przewodniczącego zarządu gminnego po prezydium
rady wojewódzkiej. Ponadto
jestem delegatem na zjazd
krajowy „S” RI.
Uważam, że rolnictwo było i
jest gorzej traktowane niż inne
działy gospodarki, dlatego idea solidarności jest ciągle aktualna a sam związek jest nadal
potrzebny. W tym miejscu
chciałbym zaprosić wszystkich
członków i sympatyków NSZZ
Solidarność RI na spotkanie
20 stycznia 2012 roku na godzinę 18:00 do świetlicy wiejskiej w Kosinie.
Bardzo bym chciał, żeby do związku zapisały się młode, aktywne
osoby, które dostrzegają problemy i potrzeby innych ludzi.
Jak pracuje się Panu w obecnej kadencji Rady Gminy Radzanowo? Jak
ocenia Pan nowych Radnych?

Nowy skład Rady Gminy oceniam
bardzo pozytywnie. Najważniejsze,
ze nowi radni mają chęć współpracy
w ważnych dla gminy sprawach. Raczej wszyscy są zaangażowani i starają się. W obecnej kadencji praca
sprawia mi dużą przyjemność. Nowi
Radni są ambitni i wnoszą dużo
świeżości w działania Rady.
Pochodzi Pan z Kosina. Jakie są
obecnie największe potrzeby tej
miejscowości?
Urodziłem się w Kosinie i spędziłem
tu całe dotychczasowe życie. Obecnie potrzeb jest wiele , ale za największą uważam drogi. W prawdzie
od wielu lat są one ulepszane to jednak daleko im do dobrego standardu.
Przez Kosino przebiega droga powiatowa. Jest ona w bardzo złym
stanie, wręcz krytycznym. Posiadamy na nią zrobiony projekt budowlany i tu prośba do Radnych Powiatu
aby zajęli się nią i zechcieli przeprowadzić modernizację. Przecież
mieszkańcy Kosina głosowali na
was.
Co uważa Pan za swoje największe osiągniecie jako Radnego
Gminy?
Osobiście bardzo mnie cieszy, że
udało się zrealizować budowę wodo-

udaje mi się współpracować z radnymi i
wspólnie możemy osiągać sukcesy w
całej Gminie. Radny samemu nie jest
wstanie nic zdziałać, do sukcesów potrzebna jest „większość”.
Jest Pan członkiem stowarzyszenia
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa. Proszę powiedzieć kilka słów o
tej organizacji.
Jestem jednym z członków założycieli
Wspólnoty. Stowarzyszenie powołaliśmy do życia w 2001 roku. Obecnie
gromadzi ona liczne grono sympatyków
samorządowych. Głównymi zadaniami
jakie stawia przed sobą Wspólnota są
działania na rzecz rozwoju idei samorządności i zasad demokracji w życiu
społecznym, oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego na Mazowszu.
Jednym z celów MWS jest doprowadzenie do odpartyjnienia samorządów.
Wszystkich zainteresowanych działalnością stowarzyszenia zapraszam na
stronę internetową:
wswm.org.pl.
Dziękuje za rozmowę.
Korzystając z okazji, w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, chcę przesłać wszystkim mieszkańcom Gminy Radzanowo, Panu Wójtowi, Radnym oraz pracownikom Urzędu Gminy serdeczne życzenia. Wasz
Radny.
Rozmawiał: Sylwester Ziemkiewicz

W obecnej Kadencji Rady Gminy
jest Pan wice przewodniczącym
Rady. Jak się Pan czuje w nowej
funkcji?
Nie traktuję tej funkcji w kategoriach prestiżowych. Czuję się jak
każdy radny. Zwrócono się do mnie
z propozycją wyrażenia zgody na
kandydowanie, zgodziłem się i zostałem wybrany. W pracach Rady
staram się wspomagać Przewodniczącego w jego bieżących obowiązkach związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy.
Jest Pan radnym z obszaru obejmującego Woźniki i Ślepkowo
Szlacheckie. Co udało się zrobić
na tym terenie do chwili obecnej,
a jakie są problemy które należy
jeszcze rozwiązać w perspektywie
najbliższych lat?
Niestety, ale miejscowości o
mniejszej liczbie mieszkańców nie
mogą liczyć na takie inwestycje jakie
widzimy w największych miejscowościach naszej gminy. To co udało się
zrobić to poprawa stanu dróg gruntowych, które wymagały odnowienia
nawierzchni lub odwodnienia oraz
odnowienie remizy w Woźnikach,
która spełnia funkcje świetlicy wiejskiej.
Jeżeli chodzi o problemy, które
należy rozwiązać w najbliższej perspektywie to rozwiązanie problemów
od lat zgłaszanych przez mieszkańców np. sprawa świetlicy wiejskiej
dla Ślepkowa czy tez oczyszczenie
stawu w centrum Woźnik, budowa
chodników. Największym problemem
w chwili obecnej jest sprawa kanalizacji. Mieszkańców bardzo boli temat oczyszczalni zlokalizowanej w
Woźnikach, mimo jej bliskości ze
względu na zastosowana technologię do dnia dzisiejszego nie jest w
stanie przyjąć dowożonych ścieków,

mieszkańcy zmuszeni są korzystać z
firm świadczących wywóz poza teren
gminy, co ma znaczny wpływ na ponoszone koszty. Kolejny problem,
który coraz mocnej jest odczuwalny
to problem komunikacji publicznej z
Płockiem.
Proszę powiedzieć kilka słów o
sobie.
Mam 37 lat, od urodzenia mieszkam w Woźnikach, od 7 lat jestem
żonaty. Z wykształcenia jestem ekonomistą, Od 15 lat pracuję w banku
komercyjnym, obecnie
w pionie
bankowości korporacyjnej. Byłem
radnym poprzedniej kadencji. W
2010 roku zostałem wybrany ponownie. Interesuję się sportem, głównie
piłką ręczną oraz filmem.
Ze względu na wykonywany zawód (bankowiec) są Panu bliskie
kwestie finansowe. Jak Pan ocenia obecną kondycję Samorządów
w Polsce i jak na tym tle prezentuje się Nasza Gmina?
Przed rozpoczęciem perspektywy
budżetowej Unii Europejskiej na lata
2007-2013 wydawało się że dla samorządów nadchodzi bardzo dobry
czas, wszyscy eksperci wróżyli wielki
napływ funduszy, które trwale zmienią przede wszystkim obszary wiejskie. Niestety istniejące w Polsce
opóźnienia cywilizacyjne spowodowały, że środki te zostały wydatkowane na inwestycje w obszary, które
tego najbardziej wymagały. Spowodowało to częściowe nadrobienie
opóźnień ale też wpłynęło na kondycję finansową samorządów, które
aby zapewnić wymagany udział własny w realizowanych projektach musiały finansować się kredytami. Swój
udział na sytuację samorządów wywarł też kryzys finansowy oraz polityka rządu, która ostatnio nakłada na
samorządy zadanie za którymi nie

idzie niestety przepływ środków
finansowych na ich wykonanie.
Ponadto rząd nakłada na samorządy dodatkowe obostrzenia w
prowadzonej przez nie polityce
finansowej próbując w segmencie
samorządów ograniczać deficyt
sektora finansów publicznych,
zamiast sam dokonać niezbędnych reform w obszarach, które
tego wymagają.
Reasumując sytuacja samorządów w chwili obecnej wygląda nie
najlepiej, a oceniając Naszą Gminę na tym tle w porównaniu do
innych gmin np. z naszego powiatu myślę iż mieści się w szeroko
rozumianej średniej, chociaż
nadal ciągną się za nami opóźnienia infrastrukturalne, wynikające
ze zbyt późnego rozpoczęcia inwestycji w różnych obszarach w
stosunku chociażby do naszych
sąsiadów. Gdy my zaczynaliśmy
budowę wodociągów czy kanalizacji
inne samorządy już to zrealizowały
lub były w trakcie inwestycji.
Od wielu lat aktywnie działa Pan w
Ochotniczej Straży Pożarnej. Proszę powiedzieć kilka słów o OSP
Woźniki?
Ochotnicza Straż Pożarna w
Woźnikach jest bodajże najstarszym
stowarzyszeniem działającym na
terenie naszej Gminy bo powstała w
1916r. Posiada sztandar od 1935r.,
na którym przetrwał orzeł w koronie
przez cały okres komunizmu. Punktem zwrotnym w jej historii był rok
1958r., kiedy to dzięki ówczesnemu
sekretarzowi Zarządu ś.p. Edmundowi Nersowi jednostka wygrała ogólnopolski konkurs i jako nagrodę
otrzymała samochód bojowy. Obecnie OSP Woźniki to organizacja
zrzeszająca ponad 40 członków,
dysponująca co prawda już wieko-
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Rozmowa ze Zbigniewem Kryjakiem

wym bo ponad 30-letnim samochodem
ale bardzo dobrze wyposażona w pozostały podstawowy sprzęt gaśniczy,
jej członkowie posiadają wszechstronne wyszkolenie specjalistyczne pozwalające na podjecie wszelkiego rodzaju
działań ratowniczych. Warto podkreślenie jest fakt iż obecnie o jej kształcie
decydują głównie ludzie młodzi, którzy
mimo wszelkiego rodzaju rozrywek jakie niesie dzisiejszy świat znajdują
czas na kontynuowanie już prawie 100letnie działalności straży.
Dziękuje bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Korzystając z Okazji chciałbym życzyć Mieszkańcom
Gminy Radzanowo Wesołych Świąt
spędzonych w miłej atmosferze w gronie rodzinnym oraz Wszelkiej Pomyślności w 2012 roku, aby zapowiadany
kryzys ominął nas szerokim łukiem i nie
przeszkadzał nam w realizacji zakładanych planów.

Najbliższa Sesja Rady Gminy Radzanowo odbędzie się 29 grudnia 2011 o godz. 10:00
w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie (ul. Szkolna 3)

Rozmawiał Sylwester Ziemkiewicz
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Zimow e utrzymanie dróg na terenie Gminy Radzanow o
SEZON 2011/2012
Przez teren Gminy Radzanowo przebiegają drogi czterech kategorii dróg
publicznych:
1. Drogi Krajowe
Droga Krajowa nr 60: Łęczyca – Płock
- Ostrów Mazowiecka, dł. Odc. 1,125
km – II standard utrzymania
Do odśnieżania dróg używane będą
pługi średnie, a w przypadku wystąpienia dużego zaśnieżenia użyte będą
pługi ciężkie i wirnikowe oraz spycharki i ładowarki. Śliskość zimowa zwalczana będzie solą zroszoną solanką
przy użyciu solarki. Jednocześnie informujemy, iż zarówno sprzęt jak i materiały zostały przygotowane do pracy
podczas zimy o przeciętnych warunkach atmosferycznych.
Opis standardu:
II – Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi
Zarządca:
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad Rejon w Płocku Ślepkowo
Szlacheckie 22, 09-451 Radzanowo
Dyżur pełniony każdego dnia w godzinach:
500 – 1300; 1400 - 2200
Kontakt:
tel.: (024) 268-86-65; 268-86-64
fax: (024) 262-84-40
2. Drogi Wojewódzkie o łącznej długości 17,825 km
nr 567 Płock – Rogozino – Ciółkowo
– Góra: IV standard utrzymania
nr 568 Goślice - Ciółkowo: V standard utrzymania
Standardy na drogach wojewódzkich:
IV – Jezdnia odśnieżona w całej szerokości Zwalczanie śliskości – jezdnia
posypana na: terenie zabudowanym
oraz odcinkach decydujących o możliwości ruchu
V – Jezdnia odśnieżona w miejscach
zasp, odśnieżony co najmniej jeden
pas ruchu z wykonaniem mijanek.
Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na terenie zabudowanym oraz na
odcinkach decydujących o możliwości
ruchu
Zarządca:
Mazowiecki Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Rejon Drogowy
Gostynin-Płock RD-1 ul. Krośniewicka
5; 09-500
Kontakt:
tel.: (024) 235 – 25 – 43
fax: (024) 235 – 54 – 14
3. Drogi powiatowe o łącznej długości 53,950 km
2901W Rogozino – Imielnica
2928W Męczenino – Woźniki –
Czerniewo – Staroźreby
2929W Radzanowo – Woźniki

2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo
2936W Rogozino – Dźwierzno
2937W Stróżewko – Rogozino
2938W Boryszewo – Stróżewko
2939W Rogozino – Białkowo –
Szczytno
2940W Słupno – Miszewko – Białkowo
2942W Radzanowo – Szczytno –
Mijakowo
2943W Radzanowo – Święcieniec
2944W Radzanowo – Bodzanów
Standardy utrzymania dróg na drogach powiatowych:
Odśnieżanie dróg wykonywane będzie
przy użyciu pługów lekkich, średnich i
ciężkich. Ilość i rodzaje pługów będą
dostosowane do warunków atmosferycznych. W przypadku potrzeby użyte
będą ładowarki i równiarki.
Uszorstnianie nawierzchni będzie wykonywane przy użyciu piaskarek w
miejscach wyznaczonych, według zasad oznaczonych w czwartym standardzie.
Uszorstnianie nawierzchni polega na
posypywaniu mieszanką piaskowosolną miejsc wyznaczonych tj. decydujących o możliwościach ruchu.
IV – Jezdnia odśnieżona w całej szerokości
Zwalczanie śliskości – jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
V – Jezdnia odśnieżona w miejscach
zasp, odśnieżony co najmniej jeden
pas ruchu z wykonaniem mijanek.
Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
VI – Jezdnia zaśnieżona
prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie
posypane po odśnieżeniu w miejscach
wyznaczonych przez zarząd drogi.
VII – Odśnieżanie interwencyjne po
zakończeniu prac na drogach o wyższym standardzie
Zarządca:
Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ul.
Otolińska 21, 09-407 Płock,
Koordynator zimowego utrzymania
dróg:
Marcin Błaszczak – Dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych, Tel. (24) 367-6560, faks (024) 267—65-69,
Piotr Małecki – Zastępca Dyrektora
Zarządu Dróg, Tel. (024) 367-65-61
Andrzej Krajenta, Tel. (024) 261-28-70
lub 0503-091-371 – Baza Nr 1 w Sikorzu obejmująca swym zasięgiem teren
gmin: Stara Biała, Brudzeń, Drobin,
Bielsk, Radzanowo
4. Drogi gminne i wewnętrzne o
łącznej długości 184,070 km

Budżet Gminy Radzanow o
Grudzień to miesiąc wyjątkowy dla
każdego mieszkańca ale i dla Naszej
wspólnoty samorządowej. Każdy z
mieszkańców, zwłaszcza najmłodsi czekają z utęsknieniem na zbliżające się
Święta a tymczasem dla władz gminy i
Rady to czas wytężonej pracy nad kluczowym dokumentem – budżetem gminy.
Budżet gminy to podstawa samodzielnej polityki finansowej samorządu
terytorialnego. Uchwalany jest na okres
1 roku, zawiera plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Pozwala on realizować zadania
ważne dla mieszkańców gm. Radzanowo – zadania własne jak i też zadania
zlecone gminie, tak zwane zadania rządowe.
Uchwała budżetowa określa limity
wydatków na okres roku budżetowego,
limity wydatków na wieloletnie programy
finansowe, na zadania realizowane z
udziałem funduszów Unii Europejskiej.

Upraszczając budżet to portfel, podobny
do tego jaki każdy z nas ma w kieszeni,
tylko tyle że większy bo dla całej Naszej
gminy.
Mówiąc o portfelu – budżecie zadajemy sobie pytanie, skąd biorą się dochody? Część dochodów to podatki:
rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania
psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności
gospodarczej osób fizycznych, od podatku dochodowego wykazanego w
zeznaniu PIT i CIT. Inne źródło dochodów subwencje i dotacje celowe. Subwencja dzielona jest na część wyrównawczą, równoważącą i oświatową.
Subwencje otrzymujemy z Budżetu
Państwa na finansowanie zadań własnych, dotacje służą finansowaniu zadań własnych i zleconych.
Nasz portfel, a właściwie jego zasobność, pozwala realizować wydatki. Wydatki związane z oświatą i wychowa-

Zarządca:
Wójt Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
Standardy obowiązujące przy zimowym utrzymaniu dróg kategorii
gminnej i dróg wewnętrznych zarządzanych przez Wójta Gminy Radzanowo.
Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) gminnych i wewnętrznych ogólnodostępnych odbywać się będzie według I, II,
III i IV standardu utrzymania przyjętego dla dróg gminnych i wewnętrznych
zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy
Radzanowo nr 53/2011 z dnia
06.12.2011r.
I Jezdnia odśnieżona w całej szerokości
Zwalczanie śliskości – jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
II Jezdnia odśnieżona w miejscach
zasp, odśnieżony co najmniej jeden
pas ruchu z wykonaniem mijanek.
Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
III Jezdnia zaśnieżona – prowadzi się
interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po
odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi.
Plan zimowego utrzymania dróg
gminnych i wewnętrznych, którymi
zarządza Wójt Gminy Radzanowo w
sezonie zimy 2011/2012
Mając na uwadze znaczenie komunikacyjne całość gminy została podzielona na cztery kolejności odśnieżania:
I. Trasa autobusu szkolnego
II. Tereny o zwartej zabudowie:
Radzanowo
Rogozino
Stróżewko
Boryszewo Nowe
II. Drogi dojazdowe do poszczególnych wsi (z wyłączeniem dróg powiatowych)
III. Pozostałe drogi lokalne, dojazdowe do terenów o luźnej zabudowie i
pojedynczych posesji
Poszczególne kolejności różnią się:
Zakresem prac przy odśnieżaniu i
likwidacji śliskości zimowej,
Czasem dochodzenia do założonych standardów po ustaniu zjawisk,
Odśnieżanie dróg:
Odśnieżanie – usuwanie śniegu z
jezdni i poboczy drogi w celu zapewnienia ciągłości ruchu.
Do odśnieżania dróg w zależności od
grubości zalegającego śniegu używane będą:
Pługi lemieszowe ciągnikowe
Sprzęt pomocniczy: ciężki pług samo-

chodowy i koparko-ładowarka
Czynna akcja odśnieżania nie będzie
prowadzona podczas obfitych opadów
śniegu oraz podczas zawiei i zamieci
śnieżnych.
Zwalczanie śliskości:
Łagodzenie skutków śliskości zimowej
będzie realizowane poprzez uszarstnianie
miejsc wyznaczonych do posypywania.
Uszarstnianie polegać będzie na posypywaniu 10% mieszanką soli i piasku miejsc
wyznaczonych, tj. miejsc decydujących o
możliwości ruchu, takich jak strome podjazdy i zjazdy, skrzyżowania z drogami
publicznymi, o nawierzchni ulepszonej.
Zarządca dysponuje jedną piaskarką.
Zasady kierowania Zimowym Utrzymaniem Dróg
Czas operacyjny zimowego utrzymania
dróg ustala się w godz. 500 – 2200, w przypadku występowania wyjątkowych utrudnień, czas operacyjny będzie dostosowany do sytuacji panującej na drogach. Decyzje dotyczące zimowego utrzymania
dróg będą podejmowane przez Kierownika Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie
Gminy w Radzanowie oraz Wójta Gminy
Radzanowo.
Decyzje dotyczące wysyłania sprzętu do
akcji ZUD podejmowane będą na podstawie:
Panujących warunków pogodowych,
Rozpoznaniu terenowym sytuacji na drogach,
Interwencji instytucji państwowych tj. straż
pożarna, policja, pogotowie,
Telefonicznych interwencji mieszkańców
Gminy Radzanowo.
w dni robocze (poniedziałek – piątek) w
godzinach pracy Urzędu Gminy Radzanowo oraz Zakładu Gospodarczego przy
Urzędzie Gminy w Radzanowie w godz.
730 – 1530
Zimowe Utrzymanie Dróg koordynowane
będzie z siedziby Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
przy ulicy Rolnej 4.
NUMERY KONTAKTOWE:
URZĄD GMINY W RADZANOWIE: (024)
261-34-10 wew. 29, 23
Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy
w Radzanowie:
tel. (24) 261-34-21
tel. fax: (24) 261-34-36
kom.: 609-423-194
Po godz. 1530 do godz. 2200 oraz w dni
wolne od pracy (w godzinach 600- 2200)
zimowe utrzymanie dróg będzie koordynowane telefonicznie pod numerem telefonu: 609-423-194
Przy telefonicznym powiadamianiu o
warunkach na Drogach Gminnych prosimy o podanie numeru drogi gminnej
zgodnie z mapą dróg terenu Gminy
Radzanowo zamieszczonej na stronie
internetowej
www.radzanowo.pl
R.K.

niem, a więc koszty utrzymania, budowy
i remontów szkół i przedszkola, pensje
kadry pedagogicznej i pracowników
obsługi, dowożenie uczniów. Innymi
ważnymi wydatkami są wydatki na opiekę społeczną: zasiłki stałe, pielęgnacyjne, okresowe, renty socjalne, wypłata
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydatkami są także wydatki na
administracje publiczną i bezpieczeństwo czyli na utrzymanie urzędu i rady
gminy, koszty związane z zakupem towarów i usług, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organów gminy, koszty związane z ochroną przeciwpożarową – utrzymaniem jednostek
OSP.
Od zasobności portfela zależą też
możliwości realizacji inwestycji. Każdy
mieszkaniec i każda mieszkanka chcieliby jeździć po asfaltowych drogach,
chodzić po chodnikach, korzystać ze
ścieżek rowerowych a po zapadnięciu
zmroku iść w świetle latarni ulicznych.
Każdemu marzy się korzystanie z kanalizacji sanitarnej, autobusów, możli-

wość by jego dzieci kształciły się w pięknej
nowej szkole, w której jest hala sportowa.
Zarówno mieszkańcom gminy jak i władzom samorządowym zależy na poprawie
standardu życia, bo przecież tak często
powtarzamy, że żyjemy w XXI wieku.
Wydatków i kosztów, które należy pokryć z
budżetu jest wiele, na wszystkie nie zawsze wystarczy. Tak jak w naszym osobistym budżecie – portfelu czasami nie wystarcza od pierwszego do pierwszego, bo
panuje wszechobecna drożyzna. Tak też
kondycja budżetu gminy Radzanowo zależy od zasobności jej mieszkańców. Można
powiedzieć, że gmina jest tak bogata jak
bogaci są jej mieszkańcy.
Wiele jest życzeń wypowiadanych w
ten szczególny grudniowy dzień, gdy na
niebie zabłyśnie pierwsza gwiazdka, łamiemy się opłatkiem i zasiadamy przy wigilijnym stole, życzymy sobie pomyślności,
zdrowia, sukcesów ale i tego, co w życie
nie najważniejsze, ale bez czego trudno
żyć – pieniędzy. Tego i sobie i Gminie warto życzyć.
M.K.

Wieści z sesji Rady Gminy
W dniu 30.11.2011 odbyła się
XIV sesja Rady Gminy Radzanowo.
Porządek obrad obejmował m. in.:
informację o działaniach urzędu gminy na rzecz osób niepełnosprawnych, zapytania i interpelacje, sprawozdanie wójta z działalności między sesyjnej ,wolne wnioski oraz
dyskusję i podjęcie szesnastu
uchwał, wśród których znalazły się
uchwały dotyczące określenia stawek podatkowych na rok 2012.
Rada określiła kwotę podatku
rolnego na podstawie średniej ceny
żyta ogłoszonej przez prezesa GUS,
kwota ta jest w tym roku prawie
dwukrotnie wyższa niż przed rokiem
(obecnie 74zł za 1 dt., wcześniej

37zł). Samorządy mają prawo do
obniżenia stawki podatku i nasza
rada to uczyniła obniżając stawkę do
kwoty 50 zł za 1 dt. Jednakże w takiej sytuacji minister finansów ma
prawo obniżenia subwencji przekazywanej gminie i zapewne tak uczyni, co może skutkować brakiem
wpływu kilkuset tysięcy złotych do
gminnej kasy. Taka jest ogólna tendencja ,że samorządy nie chcąc obciążać mieszkańców nadmiernymi
podatkami, rezygnują z części tych
dochodów. Wydaje się też, że ten
sposób naliczania podatku zdezaktualizował się i warto by go zastąpić
innym wskaźnikiem.
Rada zdecydowała o podniesie-

niu stawek podatku od środków
transportu o 5% w odniesieniu do
roku ubiegłego; określiła wysokość
stawek podatku od nieruchomości:
dla budynków pod działalnością
gosp. 19,5 zł od 1m2 , na grunty
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej –stawka wynosi
0,75 zł/1m2 pow. Budynki mieszkalne obłożono podatkiem w kwocie
0,50 zł od m2 powierzchni użytkowej
(tzw. "podłogówka‖ mogła dać wpływ
ok. 100 000 zł rocznie w skali gminy)
jednak w kolejnej uchwale rada zdecydowała się zwolnić budynki mieszkalne z podatku od nieruchomości.
Rada ustaliła także dodatkową
zniżkę wysokości opłat w Samorzą-

dowym Przedszkolu w Radzanowie dla
rodziców samotnie wychowujących
dziecko oraz za pobyt drugiego i kolejnego dziecka. Należy wspomnieć, że
obecnie utrzymanie miejsca dla jednego
dziecka w przedszkolu to dla gminy wydatek ok. 8000 zł rocznie. Ten koszt jest
porównywalny z kosztem w placówkach
tego typu w Płocku. Nadmieniam również, że wydatki na oświatę stanowią w
budżecie naszej gminy około 40 % jej
dochodów.
Na kolejnej sesji rada zajmie się zatwierdzeniem taryf za wodę i ścieki oraz
budżetem na rok 2012.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Czerwiński

W dniu 14 października 1998 roku z inicjatywy przewodniczącego
Powiatowego Zarządu Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Płocku pana Tadeusza
Fabisiaka została wznowiona działalność Koła nr 10 PZERiI w Radzanowie. Wybrano zarząd w składzie:
p. Helena Błaszczak – przewodnicząca
p. Login Przedpełski – zastępca
przewodniczącego
p. Wiesława Bujalska – skarbnik
p. Wacław Bujalski – członek
p. Teresa Dobrowolska – członek
Po rezygnacji p. Heleny Błaszczak z funkcji przewodniczącej w
2000 roku przewodniczącą została
pani Barbara Syzdół.
Pani B. Syzdół oraz państwo Bujalscy funkcje swoje w Zarządzie pełnią
do dnia dzisiejszego. W obecny
skład zarządu wchodzą jeszcze pani
Elżbieta Mroczek i pan Ryszard Zacharski.
Na początku Koło nr 10 PZERiI w
Radzanowie liczyło 60 członków.
Jednak liczba ta z roku na rok jest
coraz większa i obecnie obejmuje
ona aż 130 członków. W głównej
mierze są to rolnicy, którzy jeszcze
kilka lat temu, ze względu na swoje
obowiązki nie mieli w swoim życiu
możliwości uczestnictwa w różnego
rodzaju wyjazdach, wycieczkach czy
spotkaniach towarzyskich.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków Zarząd Koła co roku

organizuje wycieczki turystyczno –
krajoznawcze. Były organizowane
wyjazdy do miejsc uzdrowiskowych
takich jak Ciechocinek czy Inowrocław. Członkowie Koła zwiedzili również miejsca sakralne w Skarżysko
Kamiennym, Częstochowie, Licheniu, Świętej Lipce, Niepokalanowie,
Oborach i na Górze Kalwaria. Wielu
członków mogło między innymi
uczestniczyć również w wyjazdach
na pole Grunwaldu, do muzeum z
kwaterą Hitlera w Gierłoży (Wilcze
Gniazdo), do Łowicza, do planetarium w Olsztynie oraz na targi kwiatów w Skierniewicach. Członkowie
wybrali się także do Warszawy gdzie
zwiedzali Zamek Królewski, Łazienki, Wilanów, Stare Miasto, nowopowstałe Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Żelazową Wolę.
Zarząd Koła często organizuje
spotkania towarzyskie na piknikach
(Nowe Miasto, Sierpc, Wykowo, Janoszyce), oraz z okazji różnych uroczystości takich jak Dzień Kobiet czy
Sobótka. Wśród największych z nich
to Dzień Seniora i Spotkanie Wigilijne z udziałem członków we Mszy
Świętej odprawianej przez proboszcza Franciszka Stepnowskiego. Na
uroczystościach tych zawsze obecne
były władze Gminy z Wójtem i Przewodniczącym Rady Gminy na czele,
władze Powiatowego Zarządu PZERiI w Płocku, działacze innych organizacji lokalnych a nawet władze
powiatowe.

Co roku
Zar ząd
Koła i niek t ó r z y
członkowie
zajmują się
przygotowaniem
zboża
i
pleceniem
wie ńc a
dożynk owego, jego
prezentacja w środowisku
lokalnym i
powiatowym.
W 2000 roku z inicjatywy pani
Barbary Syzdół i pana Dariusza Zalewskiego powstał z 27 członków
Koła chór „Złota Jesień” działający
przy Gminnym Ośrodku Kultury w
Radzanowie. Po ustąpieniu pana
Bogdana Zalewskiego funkcję dyrygenta chóru objął pan Robert Majewski. Zespół uświetnia swoimi występami wszystkie imprezy lokalne, występuje w kościołach z pieśniami
sakralnymi, występuje na piknikach
organizowanych przez Zarząd Okręgowy ZERiI w Płocku oraz przeglądach emeryckich w Płocku i Sierpcu
gdzie zajmuje czołowe miejsca. W
tym roku Chór otrzymał nagrodę
specjalną od PZERiI w Płocku i medal 10-lecia Odrodzenia Samorządu

FOT. Chór „Złota Jesień‖

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w Radzanow ie

w Płocku od Starosty Płockiego pana
Piotra Zgorzelskiego.
Od roku Zarząd Koła nr 10 poszerzył
swoją działalność. Została zawarta
umowa z Bankiem Żywnościowym w
sprawie produktów żywnościowych.
Raz w miesiącu pobierane są produkty
żywnościowe i przekazywane członkom. Akcja ta zyskała akceptacje wśród
członków i chętnie te produkty odbierają.
Koło nr 10 PZERiI w Radzanowie
rozwija swą działalność dzięki składkom
członkowskim oraz wsparciu Urzędu
Gminy jak i ludzi dobrej woli, za co jesteśmy zobowiązani serdecznie im podziękować.
NIE BĄDŹ SAMOTNY
– WSTĄP DO NAS
W. Bujalska

Ferie zimowe 2012 w Centrum Kultury i Sportu
Centrum Kultury i Sportu serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do
skorzystania z oferty, jaką proponuje na okres ferii zimowych 2012.
16 stycznia 2012 (poniedziałek)
g.13-21 Tenis stołowy, piłkarzyki, szachy
(sala widowiskowa)
g.16–18 Warsztaty DJ (salka muzyczna)

17 stycznia 2012 (wtorek)
g.13–15 Klub Gier Planszowych (sala widowiskowa)
g.16–18 Klub Gier Planszowych
g.18-20 Zajęcia w Sali Ćwiczeń (Budynek
przy ul. Rolnej 4/1)

18 stycznia 2012 (środa)
g.13-21 Tenis stołowy, piłkarzyki, szachy

19 stycznia 2012 (czwartek)

25 stycznia 2012 (środa)

g.16-18 Dyskoteka dla dzieci (sala widowiskowa)
g.18-24 Dyskoteka dla młodzieży (sala
widowiskowa)
g.18-20 Zajęcia w Sali Ćwiczeń

g.13-21 Tenis stołowy, piłkarzyki, szachy

20 stycznia 2012 (piątek)

27 stycznia 2012 (piątek)

g.13-21 Tenis stołowy, piłkarzyki, szachy

g.13-21 Tenis stołowy, piłkarzyki, szachy
g.16-18 Warsztaty DJ

23 stycznia 2012 (poniedziałek)

26 stycznia 2012 (czwartek)
g.16-18 Dyskoteka dla dzieci
g.18-24 Dyskoteka dla młodzieży
g.18-20 Zajęcia w Sali Ćwiczeń

28 stycznia 2012 (sobota)
g.12-20 Turniej Tenisa Stołowego (sala widowiskowa)

Harmonogram ferii zimowych 2012 może
ulegnąć zmianie. Informacja będzie umieszczona na stronie internetowej:
www.radzanowo.pl.
R.K.

g.13- 21 Tenis stołowy, piłkarzyki, szachy

24 stycznia 2012 (wtorek)
g.13–15 Klub Gier Planszowych
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Stanisława Pietrzak - Kocięda
Radosław Karwowski
Marcin Kuczkowski
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g.16–18 Klub Gier Planszowych
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Rada Gminy
Radzanowo
Czerwiński Krzysztof –Przewodniczący Rady Gminy
Kryjak Zbigniew –Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Pietrzak Adam –Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Gajewski Jan Kazimierz
Gołębiowski Bogumił Janusz
Jankowski Tadeusz
Jóźwiak Ryszard
Koziczyńska Ewa
Przygoda Ewa
Sochacka Jolanta Anna
Szymański Jacek
Tokarski Robert
Trojanowska Agata
Ura Leszek
Woja Jan Michał

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

