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Budowa kanalizacji

Wieczór Sobótkowy w Radzanowie to tradycyjnie święto 
radości wspólnego biesiadowania. Wprawdzie nie szukaliśmy 
zaczarowanego kwiatu paproci i nie paliliśmy ognisk zwanych 
"sobótkami", ale każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie lub 
po prostu spotkać sąsiadów i przyjaciół. 
Na scenie przy Centrum Kultury i Sportu, jak co roku, pojawiali się 
mali artyści reprezentujący gminne placówki oświatowe i CKiS. 
Nie zabrakło także Chóru Złota Jesień, zespołu ADHD, sekcji 
AIKIDO, dziecięcych zespołów tanecznych i pokazu układu 
�tnessowego. Atrakcjami towarzyszącymi były egzotyczne 
okazy Zwierzakolubów, zwierzyniec Ranczowiska, czy przejażd-
żki kucykiem. Pojedynki w kulach zorbingowych, pokaz mega 
baniek mydlanych i nauka wędkowania to kolejne propozycje dla 
młodszych i starszych. Gośćmi specjalnymi były stowarzyszenia 
działające w gminie Radzanowo – „Anielski Kredens” z Rogozina 
i Warsztaty Terapii Zajęciowej z Męczenina, które na stoiskach 
prezentowały własne rękodzieło. 
Kulminacyjnym punktem radzanowskiej Sobótki był pochód 
z wiankami. Już po raz drugi były to wianki przygotowane przez 

grupy nieformalne i stowarzyszenia reprezentujące poszcze-
gólne sołectwa naszej gminy w „Konkursie na Najpiękniejszy 
Wianek Sobótkowy w Gminie Radzanowo”. Do konkursu prace 
zgłosili: Wolontariusze  „Świetlicy Przystanek” z Rogozina, grupa 
nieformalna „Diabełki Sołtysa” z miejscowości Radzanowo-
Lasocin, Forum Młodych Ludowców z Radzanowa, Renata 
i Karina Majchrzak z Radzanowa, Świetlica Wiejska z Męczenina, 
Rada Sołecka z Męczenina, Stowarzyszenie „Anielski Kredens” 
z Rogozina, Druhny z OSP Woźniki, Aneta Rutkowska i Bożena 
Batug z Wodzymina, Rada Sołecka z Nowego Boryszewa. Komisja 
Komisja konkursowa spośród 11 zgłoszonych kompozycji 
przyznała: miejsce I i kartę podarunkową o wartości 500,00 zł 
Paniom ze Stowarzyszenia „Anielski Kredens” z Rogozina, miejsce 
II i kartę podarunkową o wartości 300,00 zł Paniom Katarzynie 
Zielińskiej, Małgorzacie Olczak i Ewie Janiak, czyli grupie 
nieformalnej „Diabełki Sołtysa” (Radzanowo-Lasocin) oraz 
miejsce III i kartę podarunkową o wartości 200,00 zł Forum 
Młodych Ludowców z Radzanowa. Fundatorami nagród 
konkursowych byli odpowiednio: Radni Gminy Radzanowo, 

Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie oraz Sekcja Wędkarska. 
Te piękne kompozycje kwiatów, liści, paproci, ozdobione 
wstążkami i świecami zostały wieczorem puszczone na wody 
pobliskich stawów. Ostatnią częścią programu była zabawa 
taneczna z DJ'em. 
Organizatorami tegorocznego Wieczoru Sobótkowego 
w Radzanowie byli: Wójt i Rada Gminy Radzanowo, Centrum 
Kultury i Sportu, Gminne Centrum Informacji, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gminy Radzanowo i Sekcja Wędkarska przy CKiS. 
Wśród sponsorów atrakcji i poczęstunku grochówką i domowym 
smalcem znaleźli się: Sylwester Ziemkiewicz - Wójt Gminy 
Radzanowo, Firma „Malaga” Jolanta i Kazimierz Ślepowrońscy, 
Firma „Nadar” Dariusz Krysiak, „Zniczland” Marta i Grzegorz 
Banasiewicz, MDP Dublas i Idźkowscy sj., „Tolex-Met” Artur 
Kupniewski, Paweł Jakubowski - Radny Powiatu Płockiego, 
WORD, Tomasz Opólski, Piekarnia Blichowo Michał Przepiórski, 
Paweł Tokarski - Radny Powiatu Płockiego, Starostwo Powiatowe 
w Płocku, Radni Gminy Radzanowo oraz Sekcja Wędkarska przy 
CKiS.   

Mieszkańcy gminy Radzanowo czekali na taką wiadomość. 
W drugiej połowie roku ruszy II etap rozbudowy kanalizacji 
w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, 
Stróżewko i Rogozino. Decyzją Zarządu Województwa 
Mazowieckiego do gminy tra� blisko 2 mln zł na ten cel.
”O wsparcie �nansowe na inwestycje z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej ubiegało się łącznie 225 bene�cjentów z terenu 
Mazowsza. Tym bardziej cieszy fakt, że projekt naszej gminy 
uplasował się na 4. pozycji spośród 46, które otrzymały do�nanso-
wanie” – mówi wójt Sylwester Ziemkiewicz. ”To duży krok 
w rozwoju naszego samorządu. Sieć kanalizacji powstanie w 
podmiejskiej części gminy, gdzie intensywnie rozwija się 
budownictwo jednorodzinne i powstają nowe przedsiębiorstwa” 
– dodaje wójt. 
W 2015 roku, także przy udziale środków zewnętrznych  wyko-
nany został I etap rozbudowy kanalizacji. Dokonano wyprowa-
dzenia sieci z Płocka wraz ze skanalizowaniem osiedla przy 
ul. Żyznej w Nowym Boryszewie. W roku 2016 samorząd złożył 
aplikację w ramach PROW 2014-2020 na kolejne 10 km sieci jaka 
została zaprojektowana dla Nowego i Starego Boryszewa, 
Stróżewka i Rogozina. Zarządu Województwa Mazowieckiego 
opublikował w styczniu ranking o kolejności otrzymywania 
środków. Dnia 30 maja br. doszło do sformalizowania otrzymanej 
dotacji poprzez podpisanie stosownej umowy. Stronę Gminy 
Radzanowo reprezentowali Wójt Sylwester Ziemkiewicz i 
Skarbnik Mariola Lorenc, a Urząd Marszałkowski Wicemarszałek 
Janina Ewa Orzełowska. Kosztorys planowanej inwestycji opiewa 
na kwotę 4 mln w tym otrzymane do�nansowanie 2 mln zł. 

W najbliższym czasie gmina przystąpi do procedury przetargowej 
celem wyłonienia wykonawcy. Jeżeli kosztorys poprzetargowy 
wykaże oszczędności, do przedsięwzięcia będą dołączane kolejne 
ulice. Opracowany harmonogram zakłada, że roboty budowlane 
w terenie rozpoczną się w ciągu kilku miesięcy. Realizacja tego 
etapu inwestycji pozwoli na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 
ponad 200 posesji.
Kolejnym aspektem w rozwoju infrastruktur y wodno-
kanalizacyjnej w gminie Radzanowo jest rozbudowa sieci 
w miejscowości Radzanowo oraz zapewnienie odbioru ścieków 
z terenów o rozproszonej zabudowie. Władze gminy planują,
 że do końca 2018 roku opracowany zostanie projekt rozbudowy 
sieci kanalizacyjnej wraz z pozwoleniem na budowę wzdłuż ulicy 
Płockiej, Ostatniej i Spokojnej w Radzanowie. Dla pozostałych 
mieszkańców rozważa się albo rozszerzenie działalności Zakładu 
Gospodarczego o usługi asenizacyjne, albo budowę punktu 
zlewnego w gminnej oczyszczalni ścieków w Woźnikach, albo 
aplikowanie o dotację na budowę oczyszczalni przydomowych. 
Panujące od lat susze zobligowały wójta i radnych do wprowa-
dzenia rozwiązań zapewniających mieszkańcom ciągłość 
dostępu do wody. Stąd między innymi inwestycja spinająca 
instalacje trzech stacji uzdatniania wody wykonana wiosną 
bieżącego roku. Jednocześnie rozpoczęte zostały prace projek-
towe gruntownej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody 
w miejscowości Radzanowo-Dębniki. Planuje się wykonanie 
kompletnego projektu wraz z pozwoleniem na budowę do końca 
bieżącego roku.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010579362903&fref=mentions


Wycinka drzew po nowemu

STRONA 2

Od dnia 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące 
wycinki drzew. Najważniejszą zmianą dla osób �zycznych, jest 
ograniczenie swobodnej wycinki, którą do tej pory można było 
prowadzić na nieruchomościach stanowiących ich własność pod 
warunkiem, że wycinka nie była związana z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.
Na wycinkę drzew i krzewów z prywatnej posesji nadal nie będzie 
potrzebne uzyskanie zezwolenia, jednakże obowiązkowe będzie 
dokonanie w Urzędzie Gminy w Radzanowie zgłoszenie zamiaru 
usunięcie drzewa. Nie dotyczy to krzewów.
Konieczność zgłoszenia będzie dotyczyła zamiaru usunięcia 
drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od ziemi 
będzie przekraczał:
•  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz 
klonu srebrzystego,
•  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii 
akacjowej oraz platanu klonolistnego,
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię i nazwisko wnioskodawcy;
• oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;
• rysunek lub mapkę określającą usytuowanie na nieruchomości.
W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu 
Gminy w Radzanowie dokona oględzin drzewa, z którego 
sporządzi protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po 
upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Wójt Gminy 

Radzanowo nie wniesie sprzeciwu w formie wydania decyzji 
administracyjnej. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed 
upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, 
konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru 
usunięcia drzewa.
Sprzeciw może zostać wniesiony w przypadku lokalizacji 
drzewa:
• na nieruchomości wpisanej rejestru zabytków;
• na terenie przeznaczonym w planie zagospodarowania 
przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
• na terenach objętymi formami ochrony przyrody oraz 
spełniającego kryteria do uznania go za pomnik przyrody.
Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed 
dokonaniem oględzin, a także w przypadku sprzeciwu 
organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary 
pieniężnej !!!
Ponadto, jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel 
nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie 
na budowę na podstawie ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo 
budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i będzie realizowana na części 
nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, to Wójt Gminy 
Radzanowo, uwzględniając dane ustalone na podstawie 
oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji 
administracyjnej, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie 

drzewa.
Wycinka drzew z nieruchomości będącej we władaniu innych 
podmiotów. W przypadku usuwania drzew z nieruchomości 
znajdujących się we władaniu innych podmiotów lub usuwania 
drzew przez osoby �zyczne w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, obowiązek uzyskania zezwolenia 
na usunięcie drzew zależał będzie od obwodu pnia mierzonego 
na wysokości 5 cm. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie 
przyrody zezwolenie będzie trzeba uzyskać w przypadku 
usuwania drzew, których obwód na wysokości 5 cm od ziemi 
będzie przekraczał: 
• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz 
klonu srebrzystego,
•  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii 
akacjowej oraz platanu klonolistnego,
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Wycinka a ochrona przyrody. Niezależnie od tego, czy istnieje 
obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów, jeśli w zasięgu oddziaływań prac związanych z wycinką 
drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie gatunków 
chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów 
zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Ministra 
Środowiska.
Zaleca się, aby usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza 
okresem lęgowym ptaków, czyli od połowy października do 
końca lutego.

Dotacje finansujące gminne inwestycje w 2017 roku
Inwestycje podejmowane przez Gminę Radzanowo, z uwagi na 

ograniczenia własnego budżetu, wymagają poszukiwania 
zewnętrznych środków �nansowych. Zgodnie z wizją Wójta 
i Radnych obecnej kadencji sukcesywnie aplikujemy o dotacje, by 
realizować nie tylko drobne remonty dróg gminnych i świetlic 
wiejskich, ale, by przede wszystkim podejmować się zadań 
dotyczących strategicznych szlaków komunikacyjnych i ważnych 
obiektów budowlanych. Spośród przedsięwzięć Gminy 
Radzanowo przewidzianych do realizacji na rok bieżący 
do�nansowanie środkami unijnymi otrzymały m.in. modernizacje 
dróg oraz termomodernizacja dwóch budynków użyteczności 
publicznej. 

I tak, pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego do�nansowanie na 
k w o t ę  o k o ł o  1 3 0  t y s .  z ł  p r z e z n a c z o n e  z o s t a n i e 
na wyremontowanie blisko 1750 m drogi gminnej w miejscowości 

R a d z a n owo - D ę b n i k i .  Z a d a n i e  o b e j m i e  m . i n .  ro b o t y 
przygotowawcze, pro�lowanie z zagęszczeniem pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni oraz wykonanie tej nawierzchni 
z betonu asfaltowego. Obecnie trwają procedury przetargowe na 
realizację inwestycji, a zakończenie prac planowane jest na koniec 
września br.

Modernizacja ulicy Begno w Radzanowie właśnie się rozpoczęła. 
Przewidziany zakres prac obejmuje budowę parkingu przy boisku 
sportowym, przebudowę zajezdni autobusowej przy Zespole 
Szkół w Radzanowie oraz położenie nawierzchni asfaltowej na 
odcinku około 800 m. Zadanie to otrzymało do�nansowanie z UE 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 
około  330 tys. zł.

Umowa �nansująca termomodernizację dwóch gminnych 
budynków została  podpisana pr zez  Wójta  Sylwestra 

Ziemkiewicza i Skarbnik Mariolę Lorenc w miesiącu maju br. 
Dotacja RPO WM na lata 2014-2020 została przyznana w ramach 
Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”.  Poz ysk ane 
do�nansowanie wynosi 500 tys. zł i stanowi 79,99 % kosztów 
kwali�kowanych przedsięwzięcia obejmującego:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji 
centralnego ogrzewania oraz ocieplenie ścian zewnętrznych 
płytami styropianowymi w budynku Centrum Kultury i Sportu w 
Radzanowie;

- ocieplenie ścian zewnętrznych, izolację stropu poddasza oraz 
wymianę rynien i obróbek blacharskich w najstarszej części 
budynku Zespołu Szkół w Radzanowie.

Prace rozpoczęły się w pierwszych dniach wakacji. Opracowany 
harmonogram zakłada całkowitą realizację do końca sierpnia br. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie - Dział 
Świadczeń Wychowawczych informuje, iż obecnie prawo do 
świadczenia wychowawczego przyznane jest na okres 
od 01.04.2016 r.  do  30.09.2017 r. Nowy okres zasiłkowy 
rozpocznie się 1 października br. 

Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z dokumentacją 
w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na 
kolejny okres zasiłkowy  będą przyjmowane  od dnia 1 sierpnia br.  

Obecnie nie ma konieczności składania nowego wniosku 
o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego, chyba, że 
uległa zmianie sytuacja dochodowa rodziny. Obowiązek 
informowania o zmianach , w szczególności uzyskania dochodu, 
dotyczy wyłącznie osób ubiegających się/otrzymujących 
świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie 
wychowawcze na okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz 
z dokumentami do dnia 31 sierpnia bieżącego roku, ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego 
świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi 
do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie 
wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie 
od dnia 1 września do dnia 31 października bieżącego roku, 
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata 
świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi 
do dnia 30 listopada 2017 r.

Program RODZINA 500 +
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Uroczysta Sesja Rady Gminy
XXXI sesja Rady Gminy Radzanowo (24.05.2017 r.) miała bardzo 

uroczysty przebieg za sprawą procedowanych uchwał, cele-
browania rocznicy ustanowienia samorządu terytorialnego oraz 
odznaczenia Zasłużonych dla Powiatu Płockiego i Gminy 
Radzanowo. Po przedstawieniu treści uchwał opiniujących 
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stosownego wniosku 
Komisji Rewizyjnej Jolanta Sochacka - Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie uchwały, w których Radni jednomyślnie 
zatwierdzili sprawozdanie �nansowe oraz udzielili Wójtowi 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Sylwester 
Ziemkiewicz przyznał, że jednomyślność tych głosowań to wyraz 
ogromnego zaufania i aprobaty dla koncepcji rozwoju gminy 
Radzanowo, jaką wdraża od samego początku objęcia funkcji 
Wójta. To także zobowiązanie na przyszłość, by konsekwentnie 
kontynuować obraną drogę, skutecznie pozyskiwać jak 
najszerszy strumień środków zewnętrznych, szczególnie na 
strategiczne gminne inwestycje, jak drogi, kanalizacja, budowa 
i modernizacja infrastruktury społecznej. W tym miejscu Wójt 
podziękował Radnym za dobrą współpracę przy realizacji 
obranej wizji rozwoju, a pracownikom Urzędu i jednostek 
podległych za zaangażowanie i współdziałanie dla dobra 
wspólnego Mieszkańców Gminy Radzanowo. Szczególne 
uznanie Wójt wyraził wręczeniem bukietu kwiatów Marioli 
Lorenc – Skarbnik Gminy Radzanowo dziękując za trud, 
skrupulatność i rzetelność służb �nansowych oraz stanie na 
straży stabilności gminnych �nansów. 
W obchody 27. rocznicy ustanowienia w Polsce samorządu 
terytorialnego wprowadziła obecnych na XXXI sesji młodzież 
Publicznego Gimnazjum. Pod kierunkiem Jolanty Kwiatkowskiej 
uczniowie zaprezentowali program słowno-muzyczny 
o ustanowieniu Konstytucji 3 Maja i najważniejszych wartościach 
patriotycznych, jak Bóg, Honor i Ojczyzna. Muzyczną stronę 
dopełniła wokalistka CKiS Natalia Pęcherzewska przygotowana 
przez Romualda Podressa. 
Po występie artystycznym jako pierwszy zabrał głos Mariusz 
Bieniek, Starosta Płocki, który życzył Wójtowi, Radnym i wszyst-
kim samorządowcom, by zawsze wsłuchiwali się w głosy ludzi i na 
tym budowali swoją koncepcję rozwoju samorządu. Z kolei Lech 
Dąbrowski, Przewodniczący Rady Powiatu przyznał, że w jego 
ocenie gmina Radzanowo stanowi wzór jedności, porozumienia i 
współpracy, jakie powinny towarzyszyć pracy Wójta i Radnych, 
dbających o dobro lokalnej społeczności. Wzruszającym 
momentem tej części sesji było wręczenie medali „Zasłużony dla 
Powiatu Płockiego”, który jako wyraz uznania za długoletnią 
pracę na rzecz rozwoju samorządności otrzymali gminni Radni: 

Jolanta Anna Sochacka, Ryszard Jóźwiak, Adam Pietrzak i Jacek 
Szymański. Za wybitne zasługi w obszarze działalności społe-
cznej odznaczenie to otrzymał również Tomasz Roman Kozłowski 
z Rogozina.
W dalszej części sesji członkowie Kapituły przyznającej tytuł 
„Zasłużony dla Gminy Radzanowo” uhonorowali osoby, które 
tworzyły wizerunek naszej gminy i skutecznie wpływały 
na rozwój lokalny: Andrzeja Mossakowskiego i Andrzeja 
Korzeniewskiego. 
Andrzej Mossakowski nauczyciel, sadownik, urzędnik, członek 
S a m o r z ą d o w e g o  Z w i ą z k u  Z a w o d o w e g o  R o l n i k ó w 
Indywidualnych, a przede wszystkim Wójt Gminy Radzanowo 
w latach 1998 – 2002. Zapoczątkował wiele inicjatyw, które w 
realny sposób wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców, 
aktywnie wspierał realizację działań lokalnych swoją pracą, radą 
i zaangażowaniem. 
Andrzej Korzeniewski, aktywny i zasłużony druh OSP Nowe 
Boryszewo, społecznik, wieloletni Członek Rady Sołeckiej, 
oddany pracy na rzecz lokalnej społeczności. 
Wśród tegorocznych laureatów tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Radzanowo” znaleźli się również ks. Franciszek Stepnowski 
i Tadeusz Pokorski. Niestety ważne sprawy zawodowe i osobiste 
uniemożliwiły laureatom odebranie tytułu podczas XXXI sesji. 
Ks. Franciszek Stepnowski – długoletni proboszcz para�i pw. św. 
Floriana w Radzanowie, życzliwi i wrażliwy człowiek, otwarty 
na potrzeby innych, który poza służbą kapłańską z zaangażo-
wanie pracuje na rzecz polepszenia jakości życia i integracji 
mieszańców Gminy Radzanowo. 
Tadeusz Pokorski – pełnił funkcję Wójta Gminy w latach 2002-
2014, działając na rzecz rozwoju samorządu i efektywnego 
wykorzystania środków unijnych; podczas jego kadencji m.in. 
zakończono budowę gminnej sieci wodociągowej, rozpoczęto 
budowę kanalizacji w Radzanowie, rozbudowano Zespół Szkół w 
Radzanowie wraz z halą sportową, wybudowano kompleks boisk 
„Orlik” w Rogozinie.
Ważnym punktem sesji było nagrodzenie laureatów VII 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Bezpiecznie na wsi 
to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” zorganizowa-
nego przez KRUS. Miejsce III w kategorii klas 0-III zajęła Wiktoria 
Woroniecka (kl. II), I wyróżnienie w kategorii klas 0-III otrzymał 
Kacper Dądzik (kl. III), zaś II wyróżnienie w kategorii klas IV-VI 
Natalia Sztendur (kl. VI). Wszyscy laureaci są uczniami Szkoły 
Podstawowej im. M. Kopernika w Radzanowie.                                                  

Fundusz sołecki 2017
Na terenie gminy Radzanowo trwają intensywne prace 

związane z modernizacją i remontami dróg gminnych, 
remontami świetlic wiejskich, czy budową placów zabaw. 
Działania te związane są z realizacją zadań zgłoszonych przez 
mieszkańców we w ramach tegorocznego funduszu sołeckiego. 

Podobnie jak w latach poprzednich, większość środków 
z funduszu na rok 2017 przeznaczona została na inwestycje 
drogowe m.in. utwardzenie dróg tłuczniem, gruzem bądź 
żwirem (Brochocinek, Chomętowo, Dźwierzno, Kosino, Łoniewo, 
Nowe Boryszewo - I część funduszu, Radzanowo-Dębniki, 

Radzanowo-Lasocin, Stare Boryszewo, Szczytno, Ślepkowo 
Królewskie, Śniegocin, Trębin, Wodzymin, Woźniki - I część 
funduszu, Woźniki-Paklewy, Wólka); wykonanie nakładki 
asfaltowej (Kostrogaj) i asfaltu frezowanego (Stróżewko); 
budowę chodnika (Ciółkówko). Mieszkańcy Białkowa, Ciółkowa, 
Czerniewa, Męczenina, Nowego Boryszewa i Juryszewa 
zdecydowali  o przeznaczeniu środków ich sołectw na remonty 
świetlic wiejskich. W Brochocinie będą montowane lampy 
oświetleniowe. Radzanowo zyska utwardzoną alejkę w Parku im. 
J. Kochanowskiego, a w Rogozinie doposażony został plac zabaw 

i siłownia napowietrzna, zaś prace zagospodarowujące 
kompleksowo dwie działki przy Domu Ludowym aktualnie 
tr wają.  W Woźnikach oprócz remontu drogi zostanie 
rozbudowany plac zabaw. 

Do chwili obecnej zadania przewidziane tegorocznym 
funduszem sołeckim zostały zrealizowane w Chomętowie, Wólce 
i Nowym Boryszewie a polegały na utwardzeniu odcinków dróg 
gminnych tłuczniem. Ponadto zakończył się I etap budowy 
świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim.

Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy
Tegoroczny sezon inwestycyjny w infrastrukturę drogową 

w pełni. W naszej gminie oprócz intensywnych prac na drogach 
gminnych zostały wyremontowane również dwie drogi 
powiatowe. Mowa tu o drodze Szczytno – Białkowo oraz drodze 
w Stróżewku. Są kluczowe szlaki komunikacyjne na naszym 
terenie. Przedsięwzięcie na trasie Szczytno-Białkowo 
obejmowało gruntowną modernizację odcinka około 3 
kilometrów. Z kolei w Stróżewku wyremontowano odcinek około 
500 metrów, od drogi wojewódzkiej 567 do centrum 
miejscowości. Obydwa zadania zrealizowane zostały na bazie 
dobrej współpracy Naszego Samorządu z Powiatem Płockim.
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Obchody Dnia Strażaka
Dnia 2 maja strażacka brać z terenu gminy Radzanowo uczciła 

swojego patrona - św. Floriana. Obchody Dnia Strażaka 
tradycyjnie rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. św. Floriana 
w  Radzanowie celebrowaną przez ks. Franciszka Stepnowskiego. 
Druhowie dziękowali za szczęśliwe powroty z akcji, prosili 
o dalsze łaski i modlili się za zmarłych druhów. Nabożeństwo 
miało bardzo uroczystą oprawę za sprawą Strażaków wraz 
pocztami sztandarowymi wystawionymi przez OSP Radzanowo, 
OSP Woźniki, OSP Rogozino i OSP Nowe Boryszewo oraz delegacji 
z jednostek OSP Juryszewo i OSP Szczytno.
Po mszy pododdziały strażackie przemaszerowały głównymi 
ulicami Radzanowa na plac Centrum Kultury i Sportu, gdzie odbył 
się uroczysty apel. Tradycyjną jego częścią było wręczenie medali 
najbardziej zasłużonym. Brązowymi Medalami za Zasługi 
dla Pożarnictwa uhonorowano: dh Monikę Ulicką, dr Henryka 
S o b i e c k i e g o  d r  Pi o t ra  Po p ł aws k i e g o,  d r  K r z ys z to f a 
Lewandowskiego, dh Zygmunta Kowalskiego oraz dr Tomasza 
Gorzyckiego, zaś srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa 
przyznano dr Justynie Agacie Śnitka.
Obecny na obchodach Dnia Strażaka Wójt Sylwester Ziemkiewicz 
serdecznie podziękował wszystkim Druhnom i Druhom 
działającym na terenie gminy Radzanowo za całoroczny trud, 

odwagę i o�arność w niesieniu pomocy potrzebującym. Słowa 
uznania i wdzięczności za gotowość niesienia pomocy innym 
wyraziła wobec Świętujących także Jolanta Sochacka, 
Przewodnicząca Rady Gminy. 
Z kolei w dniu 3 maja strażacy OSP Woźniki celebrowali swoje 
święto w wymiarze para�alnym. Uroczystą mszę świętą w intencji 
druhen i druhów strażaków tej jednostki odprawił w kościele 
pw. św. Michała Archanioła proboszcz tutejszej para�i - ks. 
Krzysztof Jędrzejewski. W uroczystym apelu udział wzięli 
zaproszeni goście: Wójt Sylwester Ziemkiewicz, Komendant 
Gminnego Związku OSP RP Krzysztof Bijata i Rady Gminy 
Radzanowo Krzysztof Sobczak. Była to okazja do wspomnienia 
ważnych momentów z historii jednostki OSP z Woźnik, 
przypomnienia działalności najaktywniejszych jej członków oraz 
odznaczenia zasłużonych strażaków-ochotników. Brązowymi 
Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowano dh 
Zbigniewa Kryjaka, dh Piotra Machałę, dh Andrzeja Gapińskiego, 
dh Roberta Majchrzaka, dh Mariusza Sobczaka i dh Kamila 
Cieszkowskiego.
Obchody Dnia Strażaka na terenie gminy Radzanowo na trwałe 
wpisały się w kalendarz ważnych lokalnie świąt. Przez lata 
jednostki OSP kształtowały miejscowe tradycje, kulturę, 

współorganizowały obchody świąt kościelnych i uroczystości 
gminnych, czy powiatowych.  Dziękując za Ich służbę „Bogu na 
chwałę, ludziom na pożytek” składamy życzenia zdrowia i 
nieustającej satysfakcji z podejmowanych działań na rzecz naszej 
społeczności.

Osiągnięcia i wyzwania Sekcji Wędkarskiej
Sekcja Wędkarska zaprasza mieszkańców gminy Radzanowo 

w swoje szeregi. Od 2014 roku prowadzimy różnorodne działania 
zagospodarowujące stawy i tereny przyległe w Parku im. Jana 
Kochanowskiego w Radzanowie. Skupiamy się głównie 
na utrzymaniu właściwej fauny i �ory w zbiornikach wodnych 
oraz na porządkowaniu i upiększaniu nadbrzeża. Podejmujemy 
szereg inicjatyw, które zmieniają wygląd naszej okolicy i często 
angażujemy się w wydarzenia sprzyjające integracji naszej 
społeczności.
Początki działalności miejscowych wędkarzy nie były łatwe. 
Wielu naszym członkom od lat zależało na poprawie warunków 
egzystencji ryb w radzanowskich stawach. Podejmowane 
działania były niestety jednostkowe, sporadyczne, a przede 
wszystkim mało profesjonalne. Proces gruntownego oczy-
szczenia i pogłębienia zbiorników, jakiego podjęli się w latach 
2014-2015 roku Wójt i Radni skupiał nas na co dzień nad stawami. 
Stanowiliśmy głos doradczy, wymienialiśmy uwagi i poglądy 
na prowadzone wówczas prace, omawialiśmy pożądane zmiany. 
Nie trzeba było długo czekać, byśmy uzmysłowili sobie, że to 
właśnie w nas drzemią i siły, i zapał, i wiedza, by tereny nad 
stawami i same stawy zaczęły być ważnym miejscem rekreacji nie 
tylko dla samych wędkarzy. Zrzeszając się w sekcję połączyliśmy 
okolicznych pasjonatów wędkowania, którzy znają się na 
zakładaniu i modernizowaniu stawów, mają sukcesy wędkarskie 
lub zawodowo zajmują się tą dziedziną.  
Podejmowane przez nas działania zaczęły najpierw przynosić 
pozytywne przemiany w biologicznym środowisku radzanow-
skich zbiorników. Regularnie zarybianie, dokarmianie ryb, dbanie 
o porządek to nasze podstawowe obowiązki. Z naszej inicjatywy 
i pracy naszych członków wybudowane zostały bezpieczne 
zejścia do wód obydwu stawów, posiana została trawa 
na przyległym terenie, ustawione zostały kosze na śmieci. Wiosną 
z własnych środków zakupiliśmy i odnowiliśmy łódź, którą 
używamy m.in. do dokarmiania ryb. W czerwcu br. zamontowa-

liśmy na stawie fontannę pływającą. W najbliższym czasie naszą 
łódź wzbogacimy silnikiem elektrycznym oraz oznakowaniem 
jednostek pływających. 
Poza pracami i zarybianiem członkowie naszej sekcji czerpią na 
co dzień przyjemność z wędkowania. Cyklicznie stajemy 
do zawodów, by sprawdzić swoje umiejętności, złowić naj-
większe okazy, a przede wszystkim, by promować wędkarstwo 
wśród okolicznych mieszkańców. 30 kwietnia br. blisko dwu-
dziestu wędkarzy stawiło się w trzeciej edycji takich zawodów. 
Kilka godzin zmagań, również z panującymi warunkami 
pogodowymi, pozwoliło wyłonić zwycięzców: I miejsce 
wywalczył Jacek Falaciński, II miejsce zdobył Grzegorz 
Bieńkowski, a III miejsce zajął Sylwester Dąbrowski. Tradycją tych 
rozgrywek jest obecność gości specjalnych: Wójta Sylwestra 
Ziemkiewicza, Przewodniczącej Rady Jolanty Sochackiej 
i Radnego Powiatu Płockiego Pawła Jakubowskiego, którzy 
aktywnie współpracują z nami na co dzień, a w rozgrywanych 
konkursach sponsorują i wręczają nagrody. Te kwietniowe 
zawody były dla nas – wędkarzy szczególne, gdyż otrzymaliśmy 
wyróżnienie „Dobry Gospodarz” przyznawane przez Starostę 
Płockiego. Usłyszeliśmy wówczas wiele miłych słów i wyrazów 
uznania za dotychczasową działalność na rzecz radzanowskich 
stawów.
Nasi członkowie bardzo chętnie włączają się w akcje i wydarzenia 
organizowane przez lokalne instytucje. Czujemy ogromną 
satysfakcję, gdy podczas Pikniku Patriotycznego, czy Wieczoru 
Sobótkowego możemy prezentować własne umiejętności 
wędkarskie, posiadany sprzęt, czy złowione ryby. Miło jest 
obserwować zainteresowanie naszą pasją ze strony dzieci i 
młodzieży, a także osób starszych.  
Nasz zapał i wizja dalszego działania Sekcji spotykają się 
oczywiście z niedoborem środków �nansowych. Planujemy 
jednak aktywnie poszukiwać sponsorów, darczyńców, czy 
drobne granty, by w niedługim czasie infrastruktura wokół 

radzanowskich stawów była jeszcze bardziej atrakcyjna 
i przyjazna dla wszystkich mieszkańców. Cieszymy się jednak, 
że nasze inicjatywy otrzymują wsparcie lokalnego samorządu, 
w tym aktywną pomoc kierownika i pracowników Zakładu 
Gospodarczego przy UG w Radzanowie. Za każdą pomoc 
i udzielane wsparcie serdecznie dziękujemy.

Sekcja Wędkarska

W poprzednim numerze biuletynu samorządowego ukazało się 
po raz pierwszy „Kalendarium sesji Rady Gminy”. Będą w nim 
zamieszczane zestawienia informacji o procedowanych 
uchwałach oraz najważniejszych wystąpieniach wójta, radnych, 
sołtysów i zapraszanych gości. Cykl ten przedstawiać będzie także 
najistotniejsze dane budżetowe i podejmowane w gminie 
inwestycje. Mam nadzieję, że dla wszystkich Czytelników będzie to 
interesujące źródło najważniejszych informacji o bieżącym 
funkcjonowaniu naszego samorządu.

Jolanta Sochacka
Przewodnicząca Rady Gminy

SESJA XXXI 24 maja 2017 r.
PRZYJĘTE UCHWAŁY:
- w sprawie udzielenia pomocy �nansowej dla powiatu płockiego z 
przeznaczeniem na przebudowę – modernizację drogi 
powiatowej nr 2939W Rogozino-Białkowo-Szczytno o długości 
2,714 km.
- zmiana uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Radzanowo
WAŻNE WYDARZENIA I INFORMACJE:
- Udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
rok 2016;
- Nagrodzenie laureatów VII Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego pn. „Bezpiecznie na wsi to podstawa- środki 

chemiczne to nie zabawa” zorganizowanego przez KRUS. Miejsce 
III w kategorii klas 0-III zajęła Wiktoria Woroniecka (kl. II), 
I wyróżnienie w kategorii klas 0-III otrzymał Kacper Dądzik (kl. III), 
zaś II wyróżnienie w kategorii klas IV-VI Natalia Sztendur (kl. VI). 
Laureaci są uczniami Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w 
Radzanowie;
- Uhonorowanie przez członków Kapituły przyznającej tytuł 
„Zasłużony dla Gminy Radzanowo” osób, które tworzyły wizerunek 
naszej gminy i skutecznie wpływały na rozwój lokalny: Andrzeja 
Mossakowskiego i Andrzeja Korzeniewskiego.

SESJA XXXII 22 czerwca 2017 r.
PRZYJĘTE UCHWAŁY: 
- w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Radzanowo 
oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu;
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony O�ar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2017-2020;
- w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Radzanowie oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
- zmiana uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowania odpadami komunalnymi;
- zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Radzanowo;

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzanowo (dot. 
ulicy Lawendowej).
Z AT W I E R D Z E N I E  S P R A W O Z D A Ń   Z A  R O K  2 0 1 6 
Z DZIAŁALNOŚCI: Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie;  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarczego 
przy UG w Radzanowie; Gminnego Zespołu Ekonomiczno- 
Administracyjnego Szkół; Gminnego Centrum Informacji.
WAŻNE WYDARZENIA I INFORMACJE:
- Informacja Komendanta Gminnego Oddziału Związku OSP RP 
w Radzanowie- Krzysztofa Bijaty na temat stanu gotowości 
przeciwpożarowej w jednostkach OSP na terenie gminy,  poziomu 
przeszkolenia druhów strażaków oraz stanu wyposażenia w sprzęt 
bojowy
- Sprawozdanie Wójta Sylwestra Ziemkiewicza z działalności 
międzysesyjnej zawierające m.in. informacje o:
 -  ogłoszeniu przetargu na przebudowę drogi gminnej 
w miejscowości Radzanowo – Dębniki (inwestycja ta otrzymała 
do�nansowanie Urzędu Marszałkowskiego);
- podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim na budowę 
kanalizacji w miejscowościach Nowe i Stare Boryszewo, Stróżewko, 
Rogozino;
- trwających pracach w ramach funduszu sołeckiego (remonty 
świetlic, budowy placów zabaw, prace drogowe);
- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej tj. 
Centrum Kultury i Sportu oraz najstarszej części szkoły w 
Radzanowie (w poniedziałek 26.06.2017 r. nastąpiło o�cjalne 
przekazanie placu budowy).

Kalendarium Sesji Rady Gminy 
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W sobotni wieczór (13.05.2017 r.) Seniorzy z Koła Nr 10 Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Radzanowie świętowali 
Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. 
Corocznie jest to okazja do dyskusji o potrzebach i barierach, z 
jakimi borykają się osoby z obniżoną sprawnością funkcji 
�zycznych, psychicznych czy umysłowych. Tegoroczne obchody 
zorganizowane zostały pod hasłem „Nie jesteś sam!”, gdyż osoby 
starsze i przewlekle chore nie mogą być marginalizowane przez 
własne środowisko.Nie potrzebują współczucia i litości, a raczej 
szukają samodzielnie bądź wyczekują na bodźce przyczyniające 
się do rozwoju własnych pasji i zainteresowań oraz do aktywizo-
wania Ich wśród lokalnej społeczności.   Sobotnie obchody 
miały wyjątkowo uroczystą oprawę. Gościem specjalnym była 
Jadwiga Korneszczuk, Prezes Zarządu Okręgowego PZERiI w 
Płocku, która w towarzystwie Barbary Syzdół, Otylii Majewskiej i 
Ryszarda Zacharskiego – przedstawicieli Zarządu Koła Nr 10 
wręczyła Sylwestrowi Ziemkiewiczowi, Wójtowi Gminy 
Radzanowo Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów. W uzasadnieniu przyznania 
tego odznaczenia Seniorzy wyrazili „wdzięczność za serce 
okazywane osobom starszym oraz za otwartość wobec 
inicjatyw i potrzeb emerytów i rencistów mieszkających na 
terenie Gminy Radzanowo”. Wyraźnie wzruszony Wójt zapewnił, 
że rozwój sfery społecznej, w tym szczególna dbałość o 
aktywizowanie Seniorów, to bardzo ważny aspekt Jego 
codziennej działalności na urzędzie wójta. Z okazji Dnia Inwalidy 
Sylwester Ziemkiewicz życzył obecnym siły i pogody ducha w 
walce z przeciwnościami losu. Zapewnił, że decyzje, jakie 
przyjdzie mu podejmować w przyszłości nadal będą uwzględn-
iały potrzeby osób starszych i niedołężnych, by nie czuły się 
wykluczone ze społeczności naszej gminy. Wiele pozytywnych 
emocji i wzruszeń wywołało uhonorowanie Banku Żywności w 
Płocku z okazji jubileuszu 10-lecia działalności tej instytucji. Na 
ręce Aldony Cybulskiej – Wiceprezesa i Marka Kuczyńskiego – 
Prezesa Banku Wójt Sylwester Ziemkiewicz i Ryszard Jóźwiak, 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Radzanowo przekazali 

okolicznościowy dyplom i drobne upominki, wyrażając swoją 
wdzięczność za wspaniałą współpracę z gminnymi urzędnikami 
i z działającymi na naszym terenie organizacjami pozarządowy-
mi. Do jubileuszowych życzeń przyłączyli się także przedstawici-
ele Zarządu Koła Nr 10 ZERiI, którzy w liście gratulacyjnym dla 
Banku Żywności w Płocku napisali m.in. „Z podziwem patrzymy 
na profesjonalizm i zaangażowanie wszystkich osób, które miały 
swój udział w tworzeniu 10-letniej historii Instytucji, której 
działalność skupia się na pomocy drugiemu człowiekowi”.
W dalszej części wieczoru Ryszard Jóźwiak odczytał życzenia 
Jolanty Sochackiej, Przewodniczącej Rady Gminy Radzanowo. 
Magdalena Kosielińska, Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w 
Radzanowie podziękowała Seniorom za to, że od wielu lat 
współtworzą życie kulturalne gminy Radzanowo. Wyraziła 
nadzieję, że w przyszłości będą nadal nieodzowną częścią 
funkcjonowania sali widowiskowej CKiS, inicjatorami ważnych 
wydarzeń i uczestnikami kolejnych spotkań integracyjnych. 
Następnie poprosiła o występ Chóru „Złota Jesień”, który 
biesiadami „Czerwona Jarzębina” i „Gdybym miał gitarę” 
rozpoczął nieo�cjalną część sobotniego wieczoru. Koło Nr 10 
zrzeszające Seniorów z terenu gminy Radzanowo jest najliczni-
ejszą tego typu organizacją w powiecie płockim. Zarząd Koła na 
co dzień prowadzi inicjatywy wspierające najuboższych i 
przewlekle chorych, podejmuje współpracę z instytucjami 
dedykowanymi emerytom i rencistom, angażuje się w projekty 
przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu osób starszych. 
Duże znaczenie dla rozwoju i integralności radzanowskiego 
Koła mają wydarzenia kulturalne i integrujące Członków, takie 
jak obchody Dnia Seniora, Dnia Inwalidy, czy Wieczoru 
Wigilijnego. Sztandarową aktywnością Seniorów jest m.in. Chór 
„Złota Jesień” zawiązany przez i dla Seniorów, którzy cotygodn-
iowe próby wokalne i wyjazdy festiwalowe traktują jako 
przyjemność i potrzebę samorealizacji.

Międzynarodowy Dzień Inwalidy

Od kilku już lat obchody Dnia Dziecka na terenie Gminy 
Radzanowo organizują jednostki OSP z Radzanowa i Nowego 
Boryszewa. W tym roku atrakcje dla dzieci i młodzieży przygo-
towali również druhowie z Woźnik, organizując przy swojej 
strażnicy Dzień Rodziny. Na każdym z tych wydarzeń zarówno 
milusińscy, jak i starsze dzieci mogły znaleźć coś ciekawego dla 
siebie. 

W Woźnikach uczniowie Szkoły Podstawowej w Ciółkówku 
przygotowali program artystyczny z elementami kabaretowymi, 
sportowymi i integracyjnym tańcem. Atrakcjami dodatkowymi 
był dmuchany zamek, mata sumo, domowy zwierzyniec 
Ranczowiska i poczęstunek grillowy serwowany przez samych 
strażaków. 

W Radzanowie przejażdżkom konnym i na bryczce towarzyszyły 
pokazy AIKIDO, turniej piłkarski GLKS Polonii Radzanowo oraz 
stoisko egzotycznych okazów Zwierzakolubów. Oblegane przez 

dzieci stoisko z loterią fantową OSP, jak co roku, kryło pod losami 
ciekawe nagrody i zestawy słodkości. Fundacja FLZP Młodzi 
Razem prowadziła ekologiczne warsztaty o ochronie jeży. Płocki 
Oddział PCK prezentował praktyczne wskazówki o udzielaniu 
pierwszej pomocy, a Centrum Kultury i Sportu zapraszało 
na zajęcia plastyczne i malowanie buziek.

W Nowym Boryszewie obok dmuchanych zjeżdżalni, zamku, 
basenu z kulkami i olbrzymiej kuli zorbingowej dzieci korzystały z 
przejażdżek kucykiem, zabaw edukacyjnych z Zakątkiem 
Odkrywców, czy podróżowania Ciuchcią Tumską. Także tu można 
było podziwiać owieczki, świnki, i kozy Michała Nersa 
z Ranczowiska. 

We wszystkich lokalizacjach niespodzianki Dnia Dziecka były 
dostępne nieodpłatnie. Druhny i druhowie przez wiele tygodni 
odwiedzali  okolicznych przedsiębiorców i  instytucje, 
by pozyskać środki �nansowe lub wsparcie rzeczowe. Wśród 

sponsorów znaleźli się radni gminni i powiatowi, sołtysi, lokalne 
sklepy i �rmy, które chętnie wspierają inicjatywy strażaków. Także 
Wójt Sylwester Ziemkiewicz tradycyjnie od kilku już lat funduje 
dzieciom poczęstunek słodyczami i lodami.  

Obchody Dnia Dziecka to prawdziwe święto radości, beztroski 
i zabawy dla najmłodszych. Dzięki Strażakom z Woźnik, 
Radzanowa i Nowego Boryszewa oraz instytucjom i wolontari-
uszom współpracującym z druhami na twarzach dzieci pojawia 
się uśmiech, a to przecież najcenniejsze podziękowanie. Sami 
Strażacy twierdzą, że to właśnie dziecięce uśmiechy zawsze 
mobilizują ich do działania.

 Wszystkim organizatorom Dni Dziecka na terenie naszej gminy 
serdecznie gratulujemy. Sponsorom i darczyńcom dziękujemy 
za okazane serce i pomoc.

Obchody Dnia Dziecka z jednostkami OSP
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Świetlica Przystanek
Zakończyliśmy kolejny sezon działalności "Świetlicy Przystanek", 

w tym roku szkolnym w nowej lokalizacji, czyli w sali wyremonto-
wanego Domu Ludowego w Rogozinie. Zajęcia odbywały się 
w soboty a dzieciom opiekę zapewniali wolontariusze od godziny 
11:00 do 14:00. Głównym celem naszej działalności była i jest próba 
wyciągnięcia dzieci z domów, oderwania ich, chociaż na chwilę, 
od komputerów, telefonów, tabletów i telewizorów, aby mogły 
poznawać swoich rówieśników i ciekawie spędzić czas grając w gry 
planszowe, logiczne, edukacyjne czy biorąc udział w zajęciach 
artystycznych, taneczno-muzycznych oraz sportowo-ruchowych. 
W mijającym już sezonie mali mieszkańcy naszej społeczności 
mieli okazję zabawić się w kucharzy i cukierników  piekąc 
ciasteczka z wróżbą, kolorowe pierniczki czy przyrządzając 
przepyszne wiosenne kanapki i sałatkę owocową a poznając 
polskie tradycje - tworzyć wspaniałe aniołki, bombki i inne ozdoby 
choinkowe, na pożegnacie zimy wykonać przepiękną Marzannę, 

a na Wielkanoc  wiele pisanek i króliczków, a także zbudować  
wspaniałą, niespełna 3-metrową palemkę wielkanocną ozdobioną 
mnóstwem kwiatów z bibuły. 
Od początku swojej działalności „Świetlica Przystanek” pełni nie 
tylko rolę wychowawczo-opiekuńczą  i edukacyjną ale także 
próbujemy wyrobić w młodzieży dobre nawyki i otwarcie 
na potrzeby innych; i tak po raz kolejny w styczniu dzieci wzięły 
udział w kolędowaniu na rzecz Płockiego Hospicjum, a w czerwcu 
w ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei, której celem również jest 
zbiórka pieniędzy na potrzeby Hospicjum. W kwietniu, w dniu 
urodzin  H.  Ch.  Andersena k iedy to  obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci,  wzięły udział w Dniu 
Książki zorganizowanym przez Książnicę Płocką, podczas którego 
odbyło się spotkanie z Barbarą Kosmowską - autorką książek dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych gdzie wcielając się w role dziennik-
arzy przeprowadziły rzetelny wywiad, dzięki któremu poznały 

wiele faktów i ciekawostek z życia i pracy 
pisarki. 
Podsumowując cały sezon, wolontariusze 
dołożyli wszelkich starań, aby dzieci miały 
ciekawe i zróżnicowane zajęcia, zarówno coś 
dla duszy jak i dla ciała, jak: wyjście do Teatru 
Dramatycznego w Płocku na przedstawienie 
„Calineczka” ,  na Dzień Dziecka rajd 
r o w e r o w y  z a k o ń c z o n y  o g n i s k i e m 
z pieczeniem kiełbasek, wykonanie laurek 
okolicznościowych dla rodziców i dziadków, 
odrysowywanie własnych cieni, robienie 
zaklinaczy pogody, przygotowanie gier 
planszowych wg własnych pomysłów . 
Piękne i słoneczne przedpołudnia wyko-
rzystywaliśmy również na harce na świeżym 
powietrzu. Wydobywając niezmierzone 
p o k ł a d y  e n e r g i i  o d b y l i ś m y  t e s t 
na wytrzymałość, wspinaczkę, zabawy z 

Frisbee, a także podęliśmy próbę pobicia rekordu skoków przez 
skakankę - to wszystko sprawiało, że Świetlica cieszyła się dużym 
powodzeniem i zainteresowaniem. Ten sezon zamierzamy 
zakończyć przedstawieniem kukiełkowym „Dratewka- Dzieciom”, 
gdzie na scenie dorośli przemówią  „głosem Szewczyka”. 
Wszystkich chętnych wolontariuszy zapraszamy do współpracy a 
dzieci do wspólnej zabawy w następnym sezonie rozpoczynaj-
ącym się już za dwa miesiące. 

Wolontariusze 
Świetlicy Przystanek w Rogozinie

Działalność „Świetlicy Przystanek” jest �nansowana ze środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste 
życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem.”

Kornel Makuszyński

Dnia 08.06.2017 w Gminnej  Bibl iotece Publicznej 
w Radzanowie odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów 
klasy ,,0”. Głównym celem uroczystości było zachęcenie 
najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki publicznej, 
wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania 
umiejętności czytania. 
Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie dowiedzieli się 
jak należy dbać o książki i czego nie wolno robić czytając je. 
Następnie odgadywały  zagadki, które sprawdziły ich 
znajomość bohaterów baśni i bajek. Po takim wprowadzeniu 
przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze 

będą szanować i dbać o książki. Jako już czytelnicy biblioteki  
podpisali się pod przysięgą, a pamiątkowy dyplom będzie im 
przypominał o uroczystym wydarzeniu. 
Pasowanie na czytelnika było podsumowaniem dwuletnich 
zajęć  z edukacji czytelniczej dla dzieci sześcio i siedmioletni-
ch.  Przedszkolaki przychodziły na zajęcia wraz z Panią 
Jadwigą Kotecką – nauczycielką  Samorządowego 
Przedszkola w Radzanowie. Zajęcia odbywały się raz 
w miesiącu. Tematyka ich uwarunkowana była bieżącymi 
wydarzeniami, aktualną porą roku, zainteresowaniami dzieci. 
Każde spotkanie oparte było 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. 

Gminna Biblioteka Publiczna 

Pasowanie na czytelnika

II Piknik Patriotyczny
Druga edycja Pikniku Patriotycznego w Radzanowie upłynęła 

pod znakiem atrakcji sportowych, konkursów i integracji 
międzypokoleniowej. Obchody 226. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się „Biegiem Radzanowskim”, w 
którym na dystansie 5 km wystartowało 18 zawodników. Byli 
wśród nich doświadczeni biegacze, mający za sobą starty w wielu 
długodystansowych biegach na terenie całej Polski, ale także 
amatorzy, którzy swoją pasję biegania odkryli zupełnie niedawn-
o. Zawodnikiem honorowym I Biegu Radzanowskiego był 
Sylwester Ziemkiewicz – wójt gminy Radzanowo, który nigdy 
wcześniej nie brał czynnego udziału w imprezie biegowej. Trasa 
wyścigu wiodła ulicami Radzanowa, od startu na ulicy Krótkiej, 
przez aleje zabytkowego parku, ulicę Rolną, aż do lasu i z 
powrotem ulicą Leśną, Zieloną, Kredytową, przez park na metę. 
Nikt nie spodziewał się tak szybkiego tempa biegu; zwycięzca 
pokonał przewidziany dystans zaledwie w 18 minut. Jak się 
ostatecznie okazało, wszystkie z premiowanych miejsc wśród 

mężczyzn zajęli uczniowie klasy sportowej Publicznego 
Gimnazjum w Radzanowie: Sebastian Benirowski (I miejsce), 
Wiktor Cukras (II miejsce) i Daniel Olszewski (III miejsce). Wśród 
kobiet najlepsza okazała się Ewa Kępczyńska z Kosina, drugą 
lokatę wywalczyła Aleksandra Gajewska ze Szczytna, a trzecią 
Katarzyna Latarska z Radzanowa. Komisja konkursowa przyznała 
również medale w kategorii specjalnej „Goście” (tj. zawodnicy 
spoza gminy Radzanowo); wśród nagrodzonych znaleźli się: 
Marcin Cyparski, Rafał Wójcik i Anna Pasikowska. Lokaty 
wszystkich startujących prezentujemy w o�cjalnym zestawieniu. 
Po biegu głównym przeprowadzono bieg dla dzieci, którym po 
ukończeniu wyścigu wręczono okolicznościowe butony i lizaki. 
Dalsze atrakcje II Pikniku Patriotycznego w Radzanowie 
organizatorzy przenieśli na plac przy Centrum Kultury i Sportu, 
gdzie jako pierwszy dał występ Chór „Złota Jesień”. Seniorzy wraz 
z publicznością odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” i „Mazurka 3 
Maja”. O stronę muzyczną zadbał dyrygent Robert Majewski, 

który tym razem wyjątkowo wcielił się również w rolę akompani-
atora chórzystów. Na dzieci czekał kącik plastyczny, konkursy z 
wiedzy o Polsce, gminie Radzanowo, legendach polskich i historii 
naszego kraju. Młodzież i dorośli rywalizowali drużynowo w 
dyscyplinach intelektualnych, plastycznych i zręcznościowych. 
Wszystkim, mimo zimnej majowej aury, dopisywały wspaniałe 
humory. W �nale Pikniku rozlosowano biało-czerwone �agi – do 
wzięcia udziału w tym losowaniu uprawniał start w biegach i w 
przeprowadzonych konkursach.  Inicjatorami Pik niku 
Patriotycznego „Ojczyzna zaczyna się w okolicy” są członkowie 
Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Radzanowo i Sekcji Wędkarskiej 
działającej przy CKiS w Radzanowie. W sprawnym przebiegu tego 
wydarzenia organizatorom pomaga 2. Drużyna Starszoharcerska 
„Wędrowne Ptaki” z Publicznego Gimnazjum w Radzanowie z 
drużynową Jolantą Sochacką.
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Rok 2017 rozpocz yna proces „wygaszania” 
gimnazjów. Wiele się mówi o słabych wynikach 
w gimnazjach czemu przeczą fakty potwierdzone 
wynikami egzaminów gimnazjalnych. Nasze 
gimnazjum  ( w Radzanowie) z roku na rok uzyskuje 
coraz wyższe wyniki w pracy dydaktyczno – 
wychowawczej. 
16 czerwca 2017 OKE podała wyniki egzaminu 
gimnazjalnego. W Publicznym Gimnazjum przy 
Zespole Szkół w Radzanowie uczniowie i nauczyciele 
świętowali osiągnięty sukces pracy dydaktycznej. 
W tym roku nasza szkoła osiągnęła sukces praktycznie 
w każdej części egzaminu, osiągając średnie wyniki na 
p o z i o m i e  w y ż s z y m  n i ż  p o w i a t ,  c z y  n a we t 
województwo : język polski 75,3% (66,7% powiat., 
72,4 % wojew.); historia 58,8 % (55,2 % powiat, 61,8 
wojew.) ; matematyka 50 % (43,5% powiat, 50,9 
wojew.); przedmioty przyrodnicze 54,1% (49,4% 
powiat, 54,9 % wojew.); języki obce (angielski) 65,4% 
(56,1 % powiat, 71,1% wojew.). W 9 stopniowej skali 
staninowej (gdzie 1 stanin - najniższy poziom, a 9 
najwyższy) szkoła również osiągnęła wysokie wyniki: 
język polski 7 stanin, historia 5 stanin, matematyka 
6 stanin, przedmioty przyrodnicze 6 stanin, języki 
obce 5 stanin.

Najwyższe wyniki osiągnęli uczniowie: język polski – 
Oliwia Gołębiewska, Julia Grabarczyk, Milena 
Warzyńska (97%), Jakub Kasiński, Adam Zakrzewski, 
Arkadiusz Żaglewski, Jakub Szalonkiewicz (94%), 
Maciej Atlak, Patrycja Latarska, Piotr Sochacki, Oliwia 
Bąbała, Natalia Zembrzycka, Adrianna Wołosz (91%); 
historia – Arkadiusz Żaglewski (97%), Piotr Sochacki 
(94%), Marcin Jaszczak (91%); matematyka – Marcin 
Jaszczak ( 100%), Julia Marciniak ( 97%), Piotr 
Sochacki, Julia Grabarczyk (93%), Ewelina Adamska 
(90%); przedmioty przyrodnicze – Piotr Sochacki 
(89%), Julia Marciniak (86%); języki obce – Julia 
Grabarczyk, Julia Marciniak, Piotr Sochacki (100%), 
Maciej Atlak, Marcin Jaszczak, Adrianna Wołosz (98%), 
Wiktor Trzciński (95%), Oliwia Bąbała, Arkadiusz 
Żaglewski (93%),  Oliwia Gołębiewska, Natalia  
Zalewska (90%).
Jak wysokie wyniki osiągnęli uczniowie naszej szkoły 
świadczy fakt, że np. na 53 uczniów zdających 
egzamin aż 35 osiągnęło ponad 70 % wynik z języka 
polskiego ( co stanowi 66% wszystkich piszących), 
z historii 17 osób (32% wszystkich piszących), czy 
języka angielskiego 21 osób (49% wszystkich 
piszących). 

Publiczne Gimnazjum 
w Radzanowie

Egzamin „gimnazjalisty”
29 maja uczniowie klas I, IIa, IIc, IIIa i IIIb Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Radzanowie uczestniczyli w spotkaniu autorskim z poetką, panią Anną Włochowską. 
Pani Anna jest mieszkanką gminy Słupno i babcią naszej uczennicy Klaudii. Spotkanie 
zorganizowała wychowawczyni klasy IIIa, pani Elżbieta Bartczak. 
Autorka zaprezentowała niektóre swoje wiersze oraz opowiadania z książek „Gabryś 
i przyjaciele”, „Babcia Ania pisze opowiadania”, „Rymowanki babci Anki”. Pani Anna 
opowiedziała także uczniom skąd czerpie pomysły do swoich książek, od kiedy zaczęła 
pisać najpierw do szu�ady, a następnie publikować swoje utwory i jakie książki lubi 
czytać. Chętnie odpowiadała na zadawane pytania, a uczniowie przygotowali ich sporo. 
Na koniec spotkania można było kupić książkę, otrzymać autograf i zrobić pamiątkowe 
wspólne zdjęcie. 

       Monika Wolińska

Spotkanie z poetką

43 uczniów klas III, IV i V Szkoły Podstawowej w Radzanowie  
uczestniczyło w zielonej szkole w górach, która odbyła się 
w dniach 5-9 czerwca. Opiekunami były panie Magdalena 
Wolińska, Elżbieta Bartczak, Katarzyna Tybuś, Elżbieta 
Podwiązka, Monika Wolińska, a organizatorem Teresa Bernat. 
Mieszkaliśmy w ośrodku „Jodła” w miejscowości Zawoja, 
gdzie swoją siedzibę ma Babiogórski Park Narodowy.
 W  p ro g r a m i e  w yc i e c z k i  m i e l i ś my  z w i e d z a n i e  z 
przewodnikiem podziemnej trasy turystycznej kopalni soli w 
Wieliczce. Wieczorem odbyła się dyskoteka na powitanie. 
Następnego dnia byliśmy z panią przewodniczką w Ośrodku 
Edukacyjnym Babiogórskiego Parku Narodowego i w 
ogrodzie zmysłów, gdzie m.in. bosą stopą uczniowie 
sprawdzali, jakie podłoża mogą spotkać w górach. W czasie 
zwiedzania dzieci słuchały odgłosów lasu i zwierząt w nim 
mieszkających, a także podziwiali zdjęcia górskich widoków. 
Kolejnym punktem programu była piesza wędrówka do 
Bacówki, gdzie każdy mógł zobaczyć, jak przygotowywane są 
oscypki, spróbować je, a także kupić. Wieczorem był 
humor ystyczny występ regionalnych gawędziarz y 
zawojskich. W środę z panem przewodnikiem odbyła się 
wycieczka do Doliny Kościeliskiej i do Zakopanego. Dzieci 
zobaczyły skocznię narciarską Wielką Krokiew, Cmentarz 
Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku z zabytkowym 
drewnianym kościołem, wjechały kolejką na Gubałówkę, a 
następnie przeszły do Butorowego Wierchu, gdzie był zjazd 
wyciągiem krzesłowym. Widoki na Tatry, a szczególnie na 
G i e w o n t  b y ł y  n i e s a m o w i t e . 
Nie zabrakło oczywiście czasu na zakup pamiątek i lody dla 
wszystkich uczestników. Po obiadokolacji dzieci miały zajęcia 
plastyczne – malowanie drewnianych ptaszków, których 
rzeźbienie wcześniej pokazywał ludowy artysta. Czwartek był 
najbardziej emocjonującym dniem – wybraliśmy się wszyscy 
pod kierunkiem przewodnika górskiego czerwonym 
szlakiem na Babią Górę i zdobyliśmy jej najwyższy szczyt – 
Diablak 1725 metrów n.p.m.! Ze szczytu podziwialiśmy 
k r a j o b r a z y  P o l s k i 
i Słowacji. A po powrocie były zajęcia rękodzieła – malowanie 
na szkle oraz zajęcia manualne – wykonywanie eko-zabawek 
z siana. Ciekawostką jest, że Pani, która uczyła nas tworzyć z 
siana różne rzeczy, przygotowywała misia do słynnego �lmu 
Barei. Wieczorem mieliśmy ognisko z pieczeniem kiełbasek.
 W piątek zwiedzaliśmy z przewodnikiem Zamek na Wawelu, 
Jaskinie Smoka Wawelskiego i  Kościół Mariacki w Krakowie. 
Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni, późnym wieczorem 

wróciliśmy do Radzanowa. Można powiedzieć 
Zawoj(owaliśmy) góry.      

A to kilka wspomnień uczestników wycieczki:
Olga Florczak „Po obiedzie odbył się spacer 
czarnym szlakiem na Halę Barankową, gdzie 
zobaczyliśmy bacówkę.” „Czwartego dnia 
weszliśmy czerwonym szlakiem z przełęczy 
Krowiarki na szczyt Babiej Góry Diablak. 
Wyprawa była trudna, długa i mecząca, ale 
widoki niesamowite.”
Adam Ławicki  „Na Babią Górę szl iśmy 
czerwonym szlakiem. Spotkaliśmy takie 
miejsce, które nazywało się „Gówniak” i przy 
tym znaku prawie wszyscy robili zdjęcia.” 
Aleksandra Woroniecka „Z wyjazdu na zieloną 
szkołę najbardziej wspominam zwiedzanie 
Krakowa. Stare Miasto jest bardzo piękne. 
Bardzo podobał mi się Kościół Mariacki, w 
którym mogłam obejrzeć ołtarz Wita Stwosza. 
W i d z i e l i ś m y  t a k ż e  p o m n i k  S m o k a 
Wawelskiego, który ział ogniem.”
Kinga Sepioła „Spotkanie z góralami było fajne 
i śmieszne, podobało mi się, jak góral 
opowiadał legendy i do tych legend robił 
scenki, w których występowaliśmy. Podobało 
mi się także, jak góral śpiewał i grał na 
akordeonie.”
Szymon Brykała „Najbardziej podobało mi się 
wejście na Babią Górę i widoki, jakie było 
stamtąd widać. Podobał mi się także zjazd 
wyciągiem z Butorowego Wierchu.”
Pa t r y c j a  L e w a n d o w s k a  „W  Wi e l i c z c e 
widziałam ściany z soli i poznałam, jak dawniej 
ludzie pracowali.”
Martyna Trzcińska „Trzeciego dnia pierwsze 
miejsce,  w któr ym byl iśmy to Dolina 
Kościeliska, którą spacerowaliśmy. Następnie 
byliśmy na Krupówkach i mogliśmy kupić 
pamiątki. Pojechaliśmy kolejką na Gubałówkę 
i na górze ujrzeliśmy piękne widoki gór.”

Monika Wolińska

 

Zielona szkoła w Zawoi

W dniach 15-19.05.2017r. odbyła się wycieczka uczniów klas Via i b nad morze do Łeby. 
Uczestników było 38 wraz z opiekunami.  Zakwaterowanie mieliśmy w domu wczasow-
ym Wena. Program wycieczki był bardzo dobrze dostosowany do naszych oczekiwań.  
Nie było możliwości  i czasu na nudę i tęsknotę za domem.  Każdą chwilę spędziliśmy  
bardzo mile i z wielkimi wrażeniami  wróciliśmy do domu. W czasie wycieczki  czas mijał 
za szybko. Mimo wszystko chwil, które spędziliśmy razem nikt nam ich nie odbierze, 
zostaną w naszej pamięć na długo. W czasie podróży powrotnej już rodziły się w naszych 
głowach pomysły następnego wyjazdu na Zieloną Szkołę. Gdzie pojedziemy to nasza 
słodka tajemnica, jedno wiemy, że z naszymi  wychowawcami  nawet na „koniec świata”.

Martyna Adamska,  
Beata  Lejza

Wrażenia z Zielonej Szkoły
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RADA GMINY RADZANOWO SKŁADY KOMISJI REDAKCJA
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
Sobczak Krzysztof - Radny
Szymański Jacek – Przewodniczący Komisji Rady
Tokarski Robert – Przewodniczący Komisji Rady
Trojanowska Agata – Radna
Trojanowski Sławomir – Radny
Sobiecki Michał – Radny

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

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

Wydawca
Urząd Gminy w Radzanowie
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie
ul. Płocka 32, e-mail: opsradzanowo@plock.home.pl
Dział Pomocy Środowiskowej  tel.: (24) 261-34-97 wew. 25
Dział Świadczeń Rodzinnych tel.: (24) 261-34-97 wew. 25
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
ul. Szkolna 3, tel.: (24) 261-34-84/661-381-943
e-mail: cks@radzanowo.pl
Gminne Centrum Informacji w Radzanowie
ul. Szkolna 3, tel./fax:(24) 265-44-19 
e-mail: gci@radzanowo.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie
ul. Szkolna 3, tel.: (24) 261-34-42, 
e-mail: gbpradzanowo@wp.pl
Filia w Rogozinie tel.: (24) 364-56-56
Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
ul. Rolna 4, tel.: (24) 261-34-21, tel./Fax: (24) 261-34-36
Pogotowie Wodociągowo – Kanalizacyjne
zgłoszenie awarii w godz. 15.30 – 7:30
Janusz Balski: 609-423-194, Jan Bąbała: 506-896-312

Zespół Szkół w Radzanowie
ul. Szkolna 16
tel.: (24) 265-46-52
www.zsradzanowo.pl
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
tel.: (24) 263-77-77
www. sp-rogozino.pl
Szkoła Podstawowa w Ciółkówku
Ciółkówko 30 B
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

Rajd „Wisła 2017"
Czuwaj! W dniach 19-21 maja 2017r. 

odbył się 40. Ogólnopolski Rajd "Wisła", 
w którym wzięła udział 2 DSH Wędrowne 
P t a k i  z  n a s z e g o  g i m n a z j u m  w r a z 
z drużynową Jolantą Sochacką i panem 
Michałem Aronowskim. Uczestnicy 
zmierzyli się z grą terenową pt. "Apoka-
lipsa 2040" na trasie Soczewka-Góry-
Gorzewo. Harcerze wykonywali najróż-
niejsze zadania na punktach patrolowych. 
Musieli stawić czoła problemom z zakresu 
samarytanki, pionierki, terenoznawstwa 
i  s u r v i v a l u .  Po  c i ę ż k i e j  w y p r aw i e 
w upalnym słońcu dotarliśmy do Stanicy 
ZHP w Gorzewie, gdzie wreszcie mogliśmy 
odpocząć.  Fantast yczne pr zeż ycia 
pozwalają nam hartować swojego ducha 
i pokonywać słabości ciała. Wieczorem 
wystąpił zespół "Bayer Full", przy którym 

wszyscy świetnie się bawili. Po koncercie 
rozpoczęło s ię  harcersk ie ognisko 
ze śpiewaniem. To cudowna atmosfera 
kiedy muzyka gitar i śpiew nas łączą. 
Poczucie wspólnoty i łączności harcerskiej 
braci nie zastąpi nam żadne inne wyda-
rzenie. To trzeba przeżyć.
W niedzielę rano odbyła się, jak zawsze 
Msza Święta polowa i  apel podsu-
mowujący rywalizację drużyn. Jesteśmy 
d u m n i  z  z a j ę c i a  I I  m i e j s c a 
w Ogólnopolsk iej  Grze Terenowej. 
W przyszłym roku powalczymy o złoto. 
Przez te trzy dni wszyscy harcerze, 
z różnych miast Polski mieli okazję 
się zapoznać i razem bawić. Było to 
fantastyczne przeżycie dla każdego 
uczestnika. Na pewno go nie zapomną!

Daria Maciejewska

Obóz naukowy we Wrocławiu
W poniedziałek ,  8 .05.2017r wyjechal iśmy 

do Wrocławia na obóz naukowy, czyli spotkanie 
z wyższą kulturą edukacji. Pierwszy kontakt 
z miastem skłaniał do zadumy. Ruch wielkomiejski; 
tramwaje, autobusy, szybka kolej miejska, wysokie 
budynki,  a z drugiej strony piękny zakątek 
z historyczną „duszą”- Ostrów Tumski. Nazwa brzmi 
znajomo choć dotyczy urokliwego miejsca nad Odrą. 
Stanowiący siedzibę pierwszych Piastów gród na 
Ostrowie Tumskim złożony został prawdopodobnie 
w X stuleciu. Najstarsza, zabytkowa część Wrocławia, 
która powstała na ówczesnej wyspie na obszarze 
przepraw na Odrze w okolicy ujścia rzeki Oławy. 
Kolejne spotkanie z historią to wspaniała Panorama 
Racławicka. Obraz olejny namalowany w latach 
1893–1894 przez zespół malarzy pod kierunkiem 
Jana Styki i Wojciecha Kossaka Przedstawia Bitwę 
pod Racławicami(1794), jeden z epizodów insurekcji 
kościuszkowskiej, zwycięstwo wojsk polskich pod 
dowództwem gen. Tadeusza Kościuszki nad 
wojskami rosyjskimi pod dowództwem gen. 
Aleksandra Tormasowa. We środę udaliśmy się na  
zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim  Wspaniałe 
zajęcia laboratoryjne w formie warsztatów, 

z interaktywnymi stanowiskami  do badań z techniki 
pomiarowej przygotowane przez dr Marię Korabik 
i studentów chemii. Burza w szklance wody, wpływ 
soli metali ciężkich i ciekłego azotu na materię 
organiczną, rozszerzalność termiczna gazów, 
a zanieczyszczenia powietrza. Kolejny dzień 
ob�tował w różnego rodzaju aktywności, najpierw 
słynne wrocławskie zoo. Potem zwiedziliśmy 
Muzeum Pana Tadeusza i Muzeum Narodowe, aż 
w końcu wjechaliśmy na najwyższy budynek w 
Polsce wieżę- Sky Tower. Co najważniejsze - widok 
z wieży jest naprawdę przepiękny. Przy dobrej 
pogodzie mogliśmy podziwiać panoramę Wrocławia 
i okolic. Dostarczył nam podniebnych wrażeń. 
Pragniemy w tym miejscu podziękować naszym 
Sponsorom: Pani Annie Bornińskiej -Dyrektor Banku 
Spółdzielczego w Radzanowie, �rmie Bango sj., Panu 
Tomaszowi Jarosińskiemu właścicielowi �rmy 
O k r u s z e k  i  Pa n u  Ł u k a s z o w i  O p a t r z y k o w i 
z Radzanowa. Prosimy przyjąć wyrazy wdzięczności 
od dyrekcji szkoły i młodzieży gimnazjalnej.

Uczestnicy 
obozu naukowego


