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Strategiczna inwestycja 2018 roku
Strategiczną inwestycją roku 2018 w gminie Radzanowo będzie
rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowe
Bor yszewo, Stare Bor yszewo, Stróżewko i Rogozino.
Przedsięwzięcie to obejmuje rozbudowę sieci na odcinku
długości 9,21 km, co pozwoli na przyłączenie ponad 200 posesji.
Inwestycję będzie współ nansowała dotacja w wysokości 2,0

Radzanowo SMS
mln zł pozyskana ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach operacji „Gospodarka
wodno-ściekowa”. O podpisaniu tej umowy dotacyjnej informowaliśmy na łamach lipcowego numeru.
Urzędnicy referatu inwestycyjnego UG trzykrotnie ogłaszali
postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy tego
zadania. Trudności wynikały m.in. z dynamicznych
zmian na rynku specjalistycznych robót budowlanych i
z podwyżek cen materiałów budowlanych. O ile
kosztorys rozbudowy kanalizacji opracowany jeszcze
na etapie aplikowania o dotację wskazywał całkowity
koszt na poziomie 4 mln zł, o tyle bieżący kosztorys
wykonawczy podaje kwotę blisko 6,0 mln zł. Zadanie
realizować będzie konsorcjum rm, której liderem jest
Wykonawstwo Robót Wodno-Sanitarnych BANGO sp. j.
Sławomir Goszczycki, Zdzisław Banaszczak, Wojciech
Nowicki z Brochocinka. Zgodnie z umową podpisaną
większość prac będzie wykonywana w 2018 roku, a
termin ich zakończenia zadania ustalono na kwiecień
2019 r.
Uzbrojenie wskazanych powyżej miejscowości w
kanalizację to bezsprzeczna konieczność, której
wykonanie nie tylko poprawi warunki życia mieszkańców ale również warunkuje dalszy rozwój tej części
gminy Radzanowo.

Przypominamy i zachęcamy do korzystania z bezpłatnego systemu
informowania i ostrzegania. Podstawową rolą tego systemu jest
zapewnienie większego bezpieczeństwa oraz skutecznej komunikacji
samorządu z mieszkańcami. Poprzez dołączenie do systemu będziecie
Państwo otrzymywać informację SMS o aktualnych sprawach dotyczących
gminy, zagrożeniach i niebezpieczeństwach, utrudnieniach i awariach,
imprezach kulturalnych i sportowych oraz innych ważnych wydarzeniach
z terenu naszej gminy.
Aby zarejestrować się w systemie należy wypełnić krótką ankietę
dostępną na stronie www.radzanowo.pl i dostarczyć do Urzędu Gminy lub
wypełnić formularz on-line:
https://docs.oogle.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr4fO9CUXfWQGFuko8b0vJPHf4voVQkH7xR2WwiZ1mv8-oA/viewform
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Katalog przedsięwzięć na 2018 rok
Budżetowa sesja Rady Gminy Radzanowo zaplanowana na
koniec grudnia br. ostatecznie zatwierdzi katalog inwestycji
i działań zaplanowanych do realizacji w roku 2018. Aktywne
pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz przeprowadzone
postępowania przetargowe pozwalają jednak już dziś wskazać
kilka przedsięwzięć, które w przyszłorocznym budżecie
są zadaniami pewnymi. Należą do nich m.in.:
- Przebudowa ulicy Rolnej i Leśnej w Radzanowie - inwestycja
realizowana w całości z gminnych środków budżetowych;
w ramach postępowania przetargowego wpłynęła wyłącznie
oferta rmy DROG-BET z Sochaczewa z zaoferowaną ceną brutto
438,4 tys zł W ramach zadania planuje się wykonać nawierzchnię
asfaltową oraz pobocza. Realizacja zadania do połowy 2018 roku.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stróżewko –
zadanie do nansowane kwotą 199,6 tys zł przez Urząd

Marszałkowski w ramach PROW 2014-2020 (aplikacja złożona
do Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju”). Spośród
czterech ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą złożyła rma P.H.U. PRIMA
z ceną 622,4 tys. zł. Planowany termin wykonania zadania
to październik 2018 roku. Zadanie obejmuje przebudowę drogi
gminnej na odcinku długości 892 m, w tym wykonanie nowej
konstrukcji nawierzchni drogi z asfaltu, wykonanie poboczy oraz
zjazdów.
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę
parku zabytkowego w Radzanowie tj. budowę ciągu pieszojezdnego o nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie linii
kablowej oświetleniowej wraz z montażem 12 szt. słupów
z oprawami świetlnymi. Zadanie do nansowane kwotą 50,4 tys. zł
przez Urząd Marszałkowski w ramach PROW 2014-2020 (aplikacja

złożona do Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju”).
Wykonawca zostanie wyłoniony w I kw. 2018 r., a zadanie
wykonane do końca sierpnia 2018 r.
- Budowa drogi gminnej tj. ulicy Osiedlowej w miejscowości
Rogozino; obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz
z poboczami, zjazdami i chodnikiem. Zadanie otrzymało do nansowanie Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW 20142020. Wyłoniony wykonawca to rma PHU PRIMA ; podpisana
umowa wskazuje koszty przedsięwzięcia w wys. 898,2 tys zł
i planowany termin wykonania zadania - październik 2018 r.
- Przedsięwzięcia wpisane do funduszu sołeckiego 2018 roku;
kwota funduszu 478 097,91 zł. rozdysponowana na 30 gminnych
sołectw w proporcji uzależnionej od ilości mieszkańców danego
sołectwa.

Transport publiczny w gminie Radzanowo
Z dniem 20 listopada br. uruchomiona została nowa linia
autobusowa na trasie Płock – Radzanowo -Staroźreby. To efekt
porozumienia wynegocjowanego przez wójta gminy Radzanowo
Sylwestra Ziemkiewicza z Miastem Płock, właścicielem
Komunikacji Miejskiej Płock sp. z o. o .
Oznaczone numerem 120 autobusy przejeżdżają przez gminę
Radzanowo trzema kursami porannymi i kolejnymi trzema kursami
popołudniowo-wieczornymi. Oferta ilości i czasowego rozkładu
połączeń komunikacyjnych to pierwotna propozycja KM Płock
sp. z o. o. poprzedzona szczegółową analizą zapotrzebowania na
transport publiczny. Już pierwsze tygodnie potwierdzają, że
zainteresowanie tym sposobem podróżowania do Płocka i z Płocka
jest dla mieszkańców naszej gminy bardzo atrakcyjne. Czynnikiem
generującym to zainteresowanie są przede wszystkim ceny i czas
ważności biletów. Bilet jednoprzejazdowy przesiadkowy za kwotę
4,00 zł upoważnia podróżujących do korzystania ze wszystkich linii
KM-Płock sp. z o. o. przez 60 minut, co pozwala na swobodne
dotarcie nie tylko do granic miasta, ale nawet do takich dzielnic, jak
Podolszyce i Winiary.
Uruchomienie nowej linii nr 120 nie wpłynęło na zmianę
funkcjonowania połączeń na trasie Podolszyce - Nowe Boryszewo Stróżewko - Stare Boryszewo - Rogozino poza zmianą numeracji.
Od listopada linia ta funkcjonuje pod numerem 121.
Ofertę KM-Płock sp. z o.o. uzupełniają także kursy linii P4
realizowane między Płockiem a gmina Radzanowo. Aktualnie trwa
postepowanie przetargowe na funkcjonowanie tej linii w roku

2018.
Oferta transportu publicznego to jeden z aspektów, nad którymi
prowadzone są w gminie Radzanowo systematyczne analizy
kosztowe. Dopłata gminy do linii KM - Płock może w 2018 roku
wynieść około 300 tys. zł. To na chwilę obecną wyczerpuje
aktualnie możliwości nansowe budżetu gminnego. I wójt i radni
gminy poszukują najkorzystniejszych rozwiązań, które pozwolą
na uruchomienie linii autobusowych również w innych miejscowościach. Przykładem jest połączenie busem na trasie Ciółkowo Ciółkówko - Ślepkowo Szlacheckie- Juryszewo - Rogozino - Płock,
które zacznie funkcjonować od początku 2018 roku.
Aby jak najkorzystniej dostosować rozkłady jazdy do potrzeb
mieszkańców pracownicy KM- Płock Sp. z o. o. na bieżąco monitorują obłożenie poszczególnych kursów i w razie potrzeby mody kują np. wielkość autobusów na tzw. przegubowce. Z kolei
zainteresowani pasażerowie, za pośrednictwem formularza
kontaktowego, mogą zgłaszać propozycje zmian w rozkładach
jazdy (www.kmplock.eu/www/formularz-kontaktowy).
Zachęcamy mieszkańców gminy Radzanowo do korzystania
z transportu publicznego. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii
znaleźć można na stronie internetowej KM-Płock sp. z o.o.
www.kmplock.eu, a także na stronie internetowej gminy
Radzanowo www.radzanowo.pl.
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Kilka słów od Przewodniczącej Rady Gminy
Drodzy Czytelnicy!
W działalności Rady Gminy w ostatnim czasie wiele uwagi
poświęciliśmy projektowi budżetu. Jak pisałam ostatnio, istotne
są zadania rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz podniesienie
standardu dróg lokalnych. Na tych kluczowych dla mieszkańców
oraz przyszłości gminy elementach infrastruktury skupiamy się
w sposób ciągły. Dnia 1 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie
z mieszkańcami Radzanowa, na którym gościliśmy Pana Wójta
Sylwestra Ziemkiewicza. Tematem spotkania były działania
Samorządu związane z rozwojem miejscowości Radzanowo oraz
strategiczne kierunki rozwoju całej Gminy. Zadań do wykonania
jest przed nami jeszcze bardzo wiele. Skupiamy się na jak
najlepszym wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej. Musimy
kontynuować rozpoczęte działania w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać trwający okres dotacji przewidzianych na lata

2014-2020. Dziękuję Państwu za cenne uwagi, które pomagają
nam, radnym w podejmowaniu decyzji tak ważnych dla podniesienia jakości życia w Radzanowie i w całej Gminie. W tym miejscu,
spełniając życzenia wielu mieszkańców, wyrażam wdzięczność
dla Pana Wójta za wprowadzenie komunikacji miejskiej na kolejne
tereny naszej Gminy.
Szanowni Państwo,
zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a to szczególny czas dla
naszych rodzin. Pozwólcie, że z okazji tych Świąt, przepełnionych
nadzieją i magią Wigilijnej Nocy, złożę Państwu płynące prosto
z serca życzenia radosnych, spokojnych świąt oraz pomyślności w
Nowym Roku.
Jolanta Sochacka
Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo

Kalendarium Sesji Rady Gminy
Sesja XXXV_29 listopada 2017 r.
PRZYJĘTE UCHWAŁY :
- zmiana uchwały Nr XXVII /169/2016 z dnia 29.12.2016 w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy nansowej Gminy Radzanowo;
- zmiana uchwały budżetowej na rok 2017 nr XXVII/170/2016 z dnia
29.12.2016 r.;
- w sprawie poboru od osób zycznych podatku rolnego, leśnego i
od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018;
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych na rok 2018;
- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego;
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych
sześcioletnich gminnych szkół podstawowych w ośmioletnie
szkoły podstawowe;
- przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Radzanowo z
organizacjami pozarządowymi w 2018 roku;
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
- zmiana uchwały nr XXVI/162/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia
30.11.2016 r. w sprawie nadania statutu GZEAS w Radzanowie
- zmiana uchwały nr XXVI/163/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia

30.11.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi nansowoksięgowej, administracyjnej dla szkół i placówek, dla których
organem prowadzącym jest gmina Radzanowo.
WAŻNE INFORMACJE:
- informacja o wynikach analizy oświadczeń o stanie majątkowym
przeprowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego;
- informacja o funkcjonowaniu gminy w partnerstwie publiczno –
prywatnym oraz możliwościach nansowania zadań z połączonych środków pieniężnych;
- sprawozdanie z działalności wójta w okresie wrzesień – listopad,
w tym przeprowadzonych postępowaniach przetargowych;

Rozwijanie pasji to największa przyjemność
Ma zaledwie 19 lat, a na koncie już kilka znaczących sukcesów sportowych. Największy, Mistrzostwo Polski Juniorów
2017 w piłce ręcznej. Grał już na europejskich parkietach i
mierzył się z drużynami z całego świata. Gościem dzisiejszej
rozmowy jest Bartosz Lejza – mieszkaniec Radzanowa.
Jak zaczęła się Twoja przygoda ze sportem?
Bartosz Lejza: Kiedy chodziłem do 1 klasy Gimnazjum przypadkowo, na jednym z portali społecznościowych natknąłem się na
informacje o drużynie piłki ręcznej mojego rocznika. Z informacji
wyczytałem, że chętnie przyjmują młodych zawodników, którzy
chcą wstąpić w szeregi zespołu. Zdecydowałem, że spróbuję
swoich sił. Skontaktowałem się z trenerem zespołu Wisły Płock –
Tomaszem Popisem, który zaprosił mnie na pierwszy trening.
Byłem pełen obaw, ale zupełnie niepotrzebnie. Zostałemmmile
przyjęty przez trenera, przez kolegów z drużyny, którzy chętnie
pomagali w wielu sytuacjach. Z każdym dniem czułem się lepiej w
tym zespole, a na boisku ciężko pracowałem, żeby dorównać
kolegom, którzy dłużej trenowali. Już po kilku treningach
wiedziałem, że to jest ta dyscyplina sportu, w której czuje się
najlepiej.
To wygląda na zupełny przypadek. Od kiedy właściwie
zacząłeś się interesować tą dyscypliną sportu?
BL: Piłką ręczną zainteresowałem się po sukcesach polskiej
reprezentacji. Oglądając reprezentantów Polski zdobywających
medale na mistrzostwach świata i innych wielkich imprezach,
zrodziła się we mnie chęć spróbowania się w tej dyscyplinie sportu.
Dodatkowo sukcesy SPR Wisły Płock miały wpływ na moje
zainteresowanie szczypiorniakiem. Wisła to jeden z najbardziej
utytułowanych klubów w Polsce, najprężniej działających, w
którym możliwości rozwoju są ogromne. Niejednokrotnie
bywałem na meczach w Płocku. Pasjonowała mnie atmosfera,
emocje towarzyszące tym spotkaniom oraz ilość strzelonych
bramek. Piłka ręczna to również sport kontaktowy, w którym nie
tylko spryt i szybkość jest ważna, ale także siła i wytrzymałość.
Czyli na twoją decyzję miało wpływ wiele czynników.
Wszyscy wiemy, że sport wyczynowy wiąże się z wyrzeczeniami. Dodatkowym utrudnieniem w twoim przypadku wydaje
się być mieszkanie poza miastem. Dojazdy na treningi, późne
powroty, szkolne obowiązki – to chyba trudne do pogodzenia.
Co dla Ciebie było najtrudniejsze podczas rozwijania sportowej kariery?
BL: Rozwijanie swoich pasji to wielka przyjemność, ale zdarzają
się jednak sytuacje, które stają nam na drodze do osiągnięcia celu.
Ja zawsze jednak wyznawałem zasadę, że dla chcącego nic
trudnego i nie ma sytuacji bez wyjścia. Zdarzały się problemy z
dojazdem na trening lub powrotem z treningu, gdyż godziny
spotkań były różne. W pokonaniu tego problemu pomogła mi
rodzina, która mimo swoich obowiązków, prac zawoziła mnie lub
odbierała z treningu. Gdyby nie ich pomoc nie byłoby mi tak łatwo.
Trudnym momentem dla mnie była również zmiana szkoły i
otoczenia w 2 klasie gimnazjum. W radzanowskim gimnazjum nie
było jeszcze wówczas klasy sportowej i takiego zaplecza, jakie jest
w tej chwili. Nie byłem pewny, czy dobrze robię, w głowie miałem
niemały mętlik, ale teraz mogę powiedzieć, że była to bardzo dobra
decyzja. W klasie sportowej miałem więcej treningów, mogłem

więcej trenować i stawać się lepszym. Teraz wiem, że gdybym nie
zmienił szkoły moja przygoda z piłką mogła się zupełnie inaczej
potoczyć.
Trudne momenty w życiu sportowca to też kontuzje.
Zdarzyły ci się jakieś poważne, które wykluczyły cię z gry?
BL: W trakcie mojej kariery było ich kilka. Zdarzało się, że grałem
mecz z urazem. Przypomina mi się tu mecz, który graliśmy z Koreą
Południową, podczas turnieju międzynarodowego w Iranie z
reprezentacją Polski. W 45 minucie spotkania skręciłem kostkę, ale
mimo to grałem dalej, dawałem siebie wszystko, żeby odnieść
zwycięstwo.
Przeszedłeś niełatwą drogę. Jesteś dowodem na to, że
trening czyni mistrza. Gdybyś miał wymienić swoje 3 największe sportowe sukcesy – co by to było?
BL: Mistrzostwo Polski Juniorów 2017 jest to mój największy
sukces. Wraz z drużyną pracowaliśmy na to bardzo długo i w końcu
się udało. Zwycięstwo było dla mnie jeszcze bardziej wyjątkowe,
ponieważ odniesione w dzień moich 19 tych urodzin. Lepszego
prezentu nie mogłem sobie sprawić.
Mistrzostwo Polski w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
2014 wraz z Kadrą Mazowsza.
Udział w wielu turniejach międzynarodowych wraz z reprezentacją Polski: Turniej Nadziei Olimpijskich na Węgrzech – 1miejsce,
Turniej na Litwie 1 miejsce, Turniej we Francji 3 miejsce, Turniej w
Iranie 2 miejsce, Sprkassen Cup – turniej w Niemczech 5 miejsce.
Brązowy medal Mistrzostw Polski w piłce ręcznej plażowej 2015.
Tak to nie pomyłka w piłkę ręczną można grać także na piasku.
Choć wydaje się to mało prawdopodobne, to ta dyscyplina zyskuje

coraz większą popularność. Jest sportem bardzo widowiskowym i
każdy może się w nią pobawić chociażby podczas wypoczynku na
plaży.
Ta lista jest naprawdę imponująca. Myślę, że swoimi
sukcesami mógłbyś obdzielić kilka osób w Twoim wieku. W
październiku rozpocząłeś studia. Jak zatem dalej zamierzasz
rozwijać sportową karierę?
BL: W czerwcu zakończył się pewien etap, ponieważ był to ostatni
sezon gier juniorskich. To moment na przemyślenia, co dalej. Mam
kilka pomysłów, czas pokaże który z nich „wypali”. Ja będę robił
wszystko, by dalej się rozwijać i kontynuować moją przygodę z
piłką.
Mam nadzieję, że tak będzie i serdecznie ci tego życzę.
Wiele młodych ludzi oskarża się o „słomiany zapał”. Niby chcą
rozwijać się w jakiejś dziedzinie, ale motywacja jest tylko na
początku, później niestety słabnie. Co poradziłbyś młodszym
koleżankom i kolegom, którzy chcą spróbować swoich sił w
sporcie?
BL: Nigdy nie wolno odpuścić. Ja przekonałem się na własnej
skórze, że ciężka praca przynosi efekty. W sporcie nie zawsze
można wygrywać, ale zawsze można walczyć do końca. Niekiedy
porażka potra bardziej zmotywować niż sukces. Wątpliwości
pojawiają się w życiu każdego sportowca. Grunt to nie zniechęcać
się i zawsze w trudnych momentach przypominać sobie, dlaczego
to robimy.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmowę przeprowadziła Sylwia Wiśniewska
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Jubileusz „Złotych Godów”
W sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
miała dziś miejsce niezwykle wzruszająca uroczystość. Osiem par
małżeńskich z terenu naszej gminy przyjęło medale Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej za długowieczne pożycie małżeńskie.
Jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński: „Nie wystarczy pokochać.
Trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez
całe życie”. Takiemu wyzwaniu sprostali tegoroczni Jubilaci, wśród
których znaleźli się: Czesława i Zygmunt Kaczyńscy, Lidia i Lucjan
Kłysiak, Grażyna i Szczepan Kopyt, Anna i Henryk Mioduscy,
Kazimiera i Stefan Nowaccy, Danuta i Stanisław Pejta, Sabina
i Tadeusz Wachol oraz Janina i Ryszard Żaglewsy. Wspólna życiowa

droga, trwająca nieprzerwalnie od pół wieku, to zarówno czas
miłości, wzajemnego wsparcia, zaufania, radości i wzruszeń.
To także troski dnia codziennego, borykanie się z różnymi
przeciwnościami losu, wyrzeczenia i kompromisy. Wzajemny
szacunek i odpowiedzialność za drugiego człowieka to cechy,
które jednak pomagają budować trwałe związki, a dzisiejsza
uroczystość jest dowodem na to, że złożona w dniu ślubu
przysięga to niezwykle silny węzeł, łączący dwoje ludzi na całe
życie.
Ceremonii dekorowania Jubilatów dokonali Agnieszka
Grabarczyk, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz Sylwester

Ziemkiewicz, Wójt Gminy Radzanowo. Wśród zaproszonych gości
znaleźli się także ks. Franciszek Stepnowski i ks. Janusz Wiśniewski.
Wzruszonym Małżonkom towarzyszyli członkowie najbliższej
rodziny. Sk ładano ż yczenia i gratulacje. Nie zabrak ło
okolicznościowego tortu, a także wspólnych zdjęć. Uroczystość
umilił zebranym występ Natalii Kobielskiej, podopiecznej CKiS.
Dostojnym Jubilatom składamy serdeczne życzenia i gratulujemy
tak zacnego jubileuszu.

Gminne Obchody Święta Niepodległości
Już po raz trzeci gmina Radzanowo celebrowała Narodowe
Święto Niepodległości. Uroczystą mszę w intencji Ojczyzny
odprawił ks. Franciszek Stepnowski, proboszcz para i
św. Floriana w Radzanowie. W nabożeństwie wzięli udział
przedstawiciele samorządu, mieszkańcy, harcerze oraz druhny
i druhowie OSP Radzanowo, OSP Szczytno, OSP Juryszewo i OSP
Nowe Boryszewo. Zgromadzeni wierni obejrzeli inscenizację
przygotowaną przez 2. Drużynę Starszoharcerską „Wędrowne
Ptaki” pod kierunkiem dh Jolanty Sochackiej.
Drugą część urocz ystości stanowił Koncer t Pieśni
Patriotycznych zorganizowany przez Centrum Kultury i Sportu.
Tradycyjną formułą tego wydarzenia jest radosne świętowanie
wolności naszej Ojczyzny, w tym wspólne śpiewanie pieśni
niepodległościowych. Nie sposób jednak zapomnieć o męstwie
przodków, którzy, w imię upragnionej niepodległości, oddali swe
życie. Jak powiedział w swoim wystąpieniu wójt Sylwester
Ziemkiewicz „pamięć o Józe e Piłsudskim i innych bohaterach
odzyskania niepodległości przez Polskę jest niezwykle ważna.
Ale dziś najważniejsza jest umiejętność mądrego korzystania z tej
wolności, dbanie o dobro Ojczyzny oraz wspólne świętowanie Jej
niepodległości, bez podziałów i antagonizmów”.
Występy artystyczne poprzedziło odśpiewanie hymnu. Jak
prz ystało na celebrację święta narodowego, Mazurek
Dąbrowskiego publiczność odśpiewała w całości. Następnie na
scenie pojawiły się pr zedszkolak i uczęszczające do

Samorządowego Przedszkola w Radzanowie. Swoim energetycznym śpiewem dzieci zabrały widzów w muzyczną podróż po
urokliwych zakątkach Polski oraz do dziecięcej krainy polskiego
patriotyzmu. Z kolei występom artystycznym podopiecznych
CKiS towarzyszyła publiczność, która z roku na rok coraz chętniej
włącza się we wspólne śpiewanie pieśni niepodległościowych.
Ale, czy można powstrzymać się od śpiewania tak ważnych dla
nas Polaków utworów, jak „Wojenko, wojenko”, „Rozkwitały pąki
białych róż”, czy „O mój rozmarynie”? Na zakończenie wystąpił
Chór Złota Jesień. Po odśpiewaniu „Pierwszej Brygady” seniorzy
skłonili do re eksji, zadając muzycznie pytanie: „Pytasz mnie,
co właściwie Cię tu trzyma?” (piosenka A. Rosiewicza)
Lokalne obchody Narodowego Święta Niepodległości
spotykają się z coraz szerszym udziałem mieszkańców gminy
Radzanowo. Nie zabrakło także radnych powiatowych
P. Jakubowskiego, P.Tokarskiego, T. Dudy. Obecni byli także radni
gminni: A. Pietrzak, K. Janecki i K. Gajewski.
Ksiądz Franciszek Stepnowski przypomniał obecnym,
że nieodległa historia naszego kraju pokazuje, iż „wolność nie jest
dana nikomu raz na zawsze. Jeszcze dwadzieścia kilka lat wstecz
pieśni takie jak „Boże coś Polskę”, czy „Rota” były zakazane”.
Proboszcz wyraził nadzieję, że takie inicjatywy, jak sobotnie
obchody uczą naszą lokalną społeczność godnie świętować
rocznicę odzyskania niepodległości. „Jedenasty listopada
każdego roku to jakby rocznica urodzin Polski”, dodał proboszcz,

„a każde takie święto Ojczyzny powinno łączyć rodaków we
wspólnej modlitwie i radości, niezależnie od poglądów, czy
statusu społecznego”. Z kolei Jolanta Sochacka, przewodnicząca
Rady Gminy, wyraziła swoją dumę z postawy harcerzy, którzy
licznie stawili się zarówno na mszy świętej za Ojczyznę, jak i na
koncercie. Podziękowała również Mieszkańcom, że lokalny
patriotyzm przywiódł ich, by wspólnie radować się z niepodległości naszego kraju.
Atmosfera wieczornego koncertu w Radzanowie jest zawsze
niezwykła. Artyści bardzo dbają, by ich występy wzruszały albo
skłaniały do re eksji. Najbardziej emocjonujące jest nałowe
odśpiewanie „Roty”, które w wielu z nas budzi dreszcze emocji,
a czasem nawet wywołuje łzy. Po takiej porcji wrażeń organizatorzy zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek, który tym
razem serwowano w biało-czerwonych barwach.
Serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji koncertu
składamy Cecylii Wójcik, Alicji Atlak, Romualdowi Podress,
Robertowi Majewskiemu i Tomaszowi Sarniakowi, którzy
odpowiadali za przygotowanie artystów i dobór repertuaru.

Magdalena Kosielińska
Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
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Ślubowanie pierwszoklasistów w Radzanowie
Ważnym wydarzeniem w Szkole Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika jest uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Tradycją jest, że w przygotowanie tego wydarzenia zaangażowani są wychowawcy, uczniowie oraz rodzice. W czwartek, 26
października 2017 r., odbyła się w sali CKiS ceremonia, podczas
której uczniowie klas pierwszych pięknie zaprezentowali się
przed zgromadzoną widownią - rodzicami, nauczycielami,
kolegami i koleżankami z klas II i III oraz zaproszonymi gośćmi.
W tym roku szkolnym 40 uczniów klas Ia i Ib zostało przyjętych do grona społeczności szkolnej. Nasi najmłodsi uczniowie
przygotowali część artystyczną pod kierunkiem swoich
w y c h o w a w c z y ń – Te r e s y B e r n a t i B a r b a r y H u ć k o .

Zaprezentowali wiersze i liczne piosenki, których nauczyli się od
początku roku szkolnego. Po odśpiewaniu hymnu państwowego złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie dyrektor
Bolesław Urbaniak za pomocą „czarodziejskiego” ołówka
pasował Pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły. Otrzymali
oni dyplom potwierdzający przyjęcie w poczet uczniów. Po
pasowaniu Pierwszoklasiści odśpiewali hymn szkoły pn.
„Odkrycie Kopernika”. Chwilę później nastąpił miły moment –
były życzenia i prezenty od zaproszonych gości, pamiątkowe
zdjęcia i słodki upominek przygotowany przez rodziców
naszych pierwszaków.

Dzień Niepodległości
w SP Radzanowo
Piątek, 10 listopada 2017 r., był w naszej szkole dniem odświętnym. W strojach galowych, z przypiętymi kokardami narodowymi,
uczestniczyliśmy w akademii z okazji Narodowego Święta
Niepodległości. Przewodnim hasłem były słowa Józefa Piłsudskiego
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek
teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Dzięki inscenizacji
słowno-muzycznej widzowie mogli przypomnieć sobie, dlaczego 11
listopada jest jedną z najważniejszych dat w naszym kalendarzu. 99
lat temu Polska powróciła na mapę Europy, stała się wolnym krajem.
Musimy pamiętać jednak, że niepodległość nie została nam
podarowana. Walczyły o nią całe pokolenia. Wiersze i pieśni
patriotyczne złożyły się na wyjątkową atmosferę. Prześledziliśmy
kolejne wydarzenia z naszych dziejów, tragiczne losy kolejnych
powstań, dlatego też inscenizacja była wyjątkową lekcją patriotyzmu i ważną lekcją historii o jakże trudnych losach Ojczyzny.

Nowy adres strony internetowej Szkoły Podstawowej w Radzanowie

www.spradzanowo.pl

Sportowy sukces uczniów
Gimnazjum w Radzanowie

Posumowanie XIX Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej 2016/2017
W piątek, 17 listopada 2017 r., w Szkole Podstawowej Nr 5 w
Wyszkowie Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Mazowsza
dokonał podsumowania wyników rywalizacji sportowej dzieci
i młodzieży w ramach XIX Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. Organizatorami były oddziały związku w Ciechanowie
i Ostrołęce. We współzawodnictwie brały udział dzieci i młodzież
ze szkół podstawowych i gimnazjów z 42 powiatów województwa mazowieckiego. Naszą szkołę reprezentował na tej
uroczystości dyrektor Bolesław Urbaniak, odbierając z rąk
wiceprezesa Szkolnego Związku Sportowego Warszawy
i Mazowsza puchar i dyplom za zajęcie I miejsca drużynowo
chłopców na etapie wojewódzkim w Indywidualnych Biegach

Przełajowych w Ciechanowie. Gratulacje i podziękowania
składamy na ręce uczniów - Janusza Cioska (II miejsce indywidualnie), Sebastiana Benirowskiego (III miejsce indywidualnie),
Wiktora Cukrasa (VI miejsce indywidualnie), Marcina Jaszczaka,
Mateusza Atlaka, Mateusza Bogdańskiego oraz nauczycieli Mariusza Kusy, Michała Aronowskiego przygotowujących ich do
udziału w zawodach. W bieżącym roku szkolnym XX
Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej organizują oddziały
związku w Sochaczewie i Płocku. Naszym zawodnikom życzymy
sukcesów.

Pasowanie na przedszkolaka w Rogozinie
W sobotę, 28 października, młodsza grupa przedszkolaków (Odważne Krasnoludki) i starsza grupa (Dzielne
Skrzaty) wzięły udział w uroczystości „Pasowania na Przedszkolaka”. Był to szczególny dzień dla dzieci, które we
wrześniu po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola oraz ich pierwszy publiczny występ przed licznie zgromadzoną publicznością.
Dzieci w odświętnych strojach pięknie zaprezentowały program artystyczny wszystkim zaproszonym gościom,
m.in. recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły. Wśród zaproszonych gości był wójt Sylwester Ziemkiewicz,
radni Gminy Radzanowo – Krzysztof Czerwiński i Sławomir Trojanowski oraz przedstawiciele Rady Rodziców
działającej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rogozinie.
Pan dyrektor za pomocą magicznego ołówka dokonał pasowania dziewiętnastu przedszkolaków. Na pamiątkę
tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy i upominki od zaproszonych gości. Maluchy były pogodne, radosne a co
najważniejsze dumne, że zostały prawdziwymi przedszkolakami.
Kolejnym punktem uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców dzieci, na którym nie
zabrakło miłej i radosnej atmosfery oraz zabawy z grupą animatorów z rmy„Bawidełko”.
Z pewnością był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych, wrażeń zarówno dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
Przedszkolaków do ślubowania przygotowały ich wychowawczynie: Grażyna Cnotkowska, Beata Kisio, Anna
Pałysa i stażystka Anna Zalewska oraz opiekunki Małgorzata Seklecka i Marzena Mazur.

17.11.2017 roku w Starostwie Płockim miała miejsce bardzo miła
dla szkoły w Radzanowie uroczystość podsumowująca współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu
powiatu płockiego za rok szkolny 2016/17.
W kategorii szkół gimnazjalnych Publiczne Gimnazjum
w Radzanowie zajęło I miejsce, natomiast w kategorii szkół
podstawowych Szkoła Podstawowa w Radzanowie uplasowała się
na V pozycji. Nagrodę w postaci okazałego pucharu z rąk Starosty
Płockiego, Mariusza Bieńka, w imieniu Publicznego Gimnazjum
w Radzanowie odebrali nauczyciele wychowania zycznego,
Mariusz Kusy i Michał Aronowski. Szkołę Podstawową reprezentował nauczyciel wychowania zycznego, Ireneusz Gontarek.
Taki sukces osiągnęliśmy dzięki wysokim lokatom we współzawodnictwie sportowym naszych uczniów, którzy z pasją i poświęceniem przygotowywali się do udziału w zawodach, dzięki nauczycielom, którzy włożyli ogromny wysiłek w przygotowanie młodzieży do udziału w rywalizacji sportowej oraz dyrekcji szkoły, dla
której uczestnictwo uczniów we współzawodnictwie sportowym na
szczeblu powiatowym, międzypowiatowym oraz wojewódzkim
warte jest nakładów nansowych i organizacyjnych owocujących
nie tylko osiągnięciami sportowymi szkoły, ale, co najważniejsze,
rozwojem kondycji zycznej dzieci i młodzieży.
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„Powrót do szkoły” z ﬁrmą Levi Strauss

Wizyta wolontariuszy KidSpeak

21 października, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie odwiedziły pracownice rmy Levi Strauss –
polskiej fabryki, będącej oddziałem słynnego, amerykańskiego potentata, szyjącego dżinsy. Levi's od lat
prowadzi akcję „Giving Back to School”. Projekt ma na celu charytatywną działalność pracowników rmy
na rzecz szkół. Dodatkowo amerykański Levi's przeznacza na rzecz danej szkoły pieniądze, które mogą być
wykorzystane dla dobra dzieci.
Sobotnia akcja obejmowała wykonanie regałów na dziecięce przybory z gotowych skrzynek do jabłek
(zmontowanie ich i pomalowanie), wykonanie kwietników z materiałów przeznaczonych do recyklingu.
Regaliki wyposażą pracownie szkolne, a kwietniki przyozdobią szkolny plac zabaw.
Środki grantowe przeznaczone zostaną na stworzenie specjalistycznej pracowni informatycznej dla
najmłodszych dzieci, wyposażonej w tablety i nowoczesne oprogramowanie edukacyjne oraz na
uzupełnienie wyposażenia szkoły w sprzęt sportowy.
„Giving Back to School” zorganizowaliśmy przy wydatnej współpracy ze szkolną Radą Rodziców.
Rodzice pracowali z wolontariuszkami ramię w ramię, a po pracy poczęstowali całą ekipę pysznymi
kanapkami, upieczonym własnoręcznie ciastem, herbatą, kawą i napojami. W czasie prac odwiedził nas też
wójt gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz. To był prawdziwie piękny„Giving Back to School” – powrót
do szkoły.

Już po raz czwarty Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie gościła wolontariuszy z międzynarodowego projektu KidSpeak. Tym razem odwiedziło nas dwóch studentów – Aszraf z Tunezji i Tony z Indonezji. Projekt miał na celu rozbudzanie w dzieciach
ciekawości i zainteresowania innymi kulturami, tak by budować w dziecku poczucie bycia
„obywatelem świata” już od najmłodszych lat. Ważnym elementem KidSpeak'a jest także
nauka języka angielskiego poprzez rozmowę. Koordynatorkami wizyty z ramienia naszej
szkoły są anglistki Sylwia Witkowska i Joanna Lis.
Pierwszy dzień pobytu wolontariuszy w naszej szkole rozpoczął się od uroczystości
powitalnej. Dzieci zaprezentowały różnorodny program artystyczny w języku angielskim.
Zagrał też nasz szkolny zespół i wystąpiły dziewczęta z zespołu tanecznego. Dzieci przygotowali: Joanna Lis, Sylwia Witkowska, Norbert Pałysa, Jerzy Jakowski i Iwona Zalewska.
Aszraf i Tony prowadzili też zajęcia we wszystkich klasach. Lekcje prowadzone w języku
angielskim, poza przybliżeniem kultury innych krajów, miały na celu rozwijanie tolerancji,
otwartości oraz być zachętą do nauki języków obcych.
W ramach projektu KidSpeak wolontariusze opowiadali będą o swoich krajach. Lekcje
wzbogacone zostały pięknymi prezentacjami, demonstrującymi tradycje, symbole narodowe i najpiękniejsze miejsca Tunezji i Indonezji.

Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków pszczół na Ziemi Płockiej

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem”
w ramach zadania pn. „Aktywna ochrona trzmieli i dzikich
gatunków pszczół na Ziemi Płockiej – etap I” do nansowanego ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie utworzyła 10 ogrodów
miododajnych.
Projekt jest pierwszym i pilotażowym programem realizowanym w Powiecie Płockim i ma na celu zwiększenie liczebności
populacji trzmieli i dzikich pszczół (murarki ogrodowe) poprzez
przywrócenie i wzbogacenie ich bazy pokarmowej oraz tworzenie sztucznych miejsc gniazdowych. W ramach zadania utworzyliśmy 10 stref nektarodajnych na terenie 10 placówek oświatowych. Poniżej wykaz miejsc:
1. Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie.
2. Zespół Szkół w Radzanowie
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach
4. Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej
w Cieszewie.
5. Zespół Szkół w Drobinie.
6. Szkoła Podstawowa w Podgórzu.
7. Szkoła Podstawowa w Zagrobie.
8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie
9. Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne
Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła
w Sendeniu.
10. Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Ziarno”
w Grzybowie.
Każda strefa nektarojada składa się z 1 hotelu dla owadów
zapylających, 4 drzew nektarodajnych (lipa) oraz 100 krzewów
(rokitnik zwyczajny, wierzba purpurowa, tawuła japońska, lilak
pospolity, irga błyszcząca).
Liczebność populacji różnych gatunków pszczół ulegają
ciągłemu zmniejszaniu.Przyczyną są głównie zmiany w agrokulturze. Odejście od tradycyjnego rolnictwa, bogatego w
gatunki roślin uprawnych i chwastów, na rzecz wielkoobszaro-

wych monokultur, stosowanie chemicznych środków roślinoi owadobójczych powoduje niszczenie środowiska życia pszczół,
ich bazy pokarmowej, a także samych owadów. A warto
pamiętać, że pszczoły miodne i dzikie owady zapylające
odgrywają kluczową rolę w rolnictwie i produkcji żywności.
Negatywny wpływ ma również zanik siedlisk wykorzystywanych przez owady, jak skarpy, miedze, śródpolne zakrzaczenia
i zadrzewienia. Zanik tradycyjnego budownictwa domów
i budynków gospodarczych, z wykorzystaniem drewna i gliny,
posiadających dachy ze strzechy pozbawiło wiele gatunków
miejsc odbywania rozrodu.
„Życie owadów zapylających znajduje się w punkcie krytycznym, ponieważ oczekuje się, że będą wypełniały swoje zadania
w warunkach coraz bardziej nieprzyjaznego im świata”– Spivak et
al, 2010
W celu poprawy warunków do rozrodu dla trzmieli i pszczoły
murarki ogrodowej można budować gniazda sztuczne. Dla
murarki gniazda wykonuje się z pęczków trzciny o długości ok.
20–25 cm. Trzcina powinna być tak przygotowana by z jednej
strony była otwarta łodyga, a z drugiej zakończona kolankiem.
Wszystkie trzciny otwartym końcem powinny być zwrócone
w jedną stronę. Gniazdo takie powinno być umieszczone w
miejscu częściowo osłoniętym od złych warunków atmosferycznych. Wiele gatunków błonkówek buduje swoje gniazda w
ziemi, w odsłoniętych skarpach, np. w dawnych wyrobiskach
piasku, wąwozach lessowych czy na poboczach i w koleinach
rzadko używanych dróg. Na terenie północno-zachodniego
Mazowsza część z tych owadów, związanych z podłożem
glinianym, zasiedla środowiska pochodzenia antropogenicznego, jakim są gliniane ściany budynków gospodarczych.
Niestety, obecnie jest to środowisko nietrwałe, stare budynki
wykonane w tradycyjnej technologii niszczeją, a nowe budowane
są ze współczesnych materiałów, w których owady te nie są
w stanie zbudować gniazda. Aby zachować gatunki owadów
związane z glinianymi ścianami planuje się podjąć działania
zmierzające do odtworzenia siedliska rozrodczego tych gatunków.
W Polsce występuje 29 gatunków trzmieli (Bombus). Należą
one do rzędu błonkówek (Hymenoptera). Na co dzień możemy
spotkać około 15 gatunków, a wśród nich najpospolitsze
i najczęściej obserwowane: trzmiele ziemne, kamienniki, leśne,
gajowe, rudoszare, drzewne (parkowe), rude. Wszystkie gatunki
są pod prawną ochroną gatunkową.
Trzmiele to owady społeczne, których życie skupia się

w gniazdach wokół samicy matki. To ona jako jedyna przeżywa
zimę i zakłada gniazdo. Jako miejsce na gniazdo trzmiele,
w zależności od gatunku, wykorzystują podziemne nory gryzoni,
suche trawy, pryzmy kamieni i gruzu, dziuple, różne zakamarki
w budynkach. Wraz z postępem wiosny i latem z jaj złożonych
przez matkę wylęgają się - przechodząc stadium larwalne robotnice, a w końcu samce i młode matki. Liczebność trzmieli
skupionych przy gnieździe osiąga stopniowo liczbę do kilkuset
osobników (najczęściej jednak do 100 osobników). Po odbyciu
lotów godowych jesienią, młode samice zapłodnione przez
samce szukają miejsc na przezimowanie a stare matki oraz samce
giną. Trzmiele odgrywają ogromną rolę w zapylaniu roślin
kwiatowych. Są przy tym bardziej wydajne i pracowite od
pospolitych pszczół miodnych, poprzez aktywność w niższych
temperaturach, w okolicach +10o C. Budowa aparatu gębowego
u trzmieli sprawia, że w poszukiwaniu pyłku i nektaru, zapylają
one rośliny niedostępne dla pszczół.
Ob tość i dostęp do pokarmu dla trzmieli stanowi w
konsekwencji o ich sukcesie rozrodczym i szansie przetrwania.
Różne gatunki trzmieli preferują odpowiednie i wybrane gatunki
roślin pokarmowych i łącznie oblatują grubo ponad sto gatunków, jednakże wyraźnie preferują tylko kilkadziesiąt gatunków
roślin kwiatowych. Ich wybór zależy od występowania danej
rośliny w okolicy i od pory roku. Jak magnes przyciągają trzmiele
te rośliny, które kwitną najob ciej. Są to np. lipy i inne krzewy
miododajne.
Iwona Marczak
Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem”
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Dzień Seniora 2017
Mieszkańcy gminy Radzanowo zrzeszeni w Kole Nr 10
Z w i ą z k u E m e r y t ó w, R e n c i s t ó w i I n w a l i d ó w
w Radzanowie spotkali się w sobotę, by celebrować
Dzień Seniora. Tegoroczna uroczystość miała wyjątkowy
charakter, gdyż na ten sam termin zwołane zostało także
walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Pierwsza część uroczystości była okazją do podsumowania pięcioletniej kadencji Zarządu, którego
wielokierunkowe działania omówiła Barbara Syzdół,
dotychczasowa przewodnicząca. Przystępując do
głosowania, członkowie Koła Nr 10 nie mieli najmniejszych wątpliwości, że aktywna postawa Zarządu,
podejmowane inicjatywy i systematyczny rozwój
organizacji są najlepszym potwierdzeniem, tego, że
„zwycięskiego składu się nie zmienia”. Seniorzy obecni na
sobotnim zebraniu jednomyślnie zdecydowali, by
kolejną kadencję przewodniczył Im zarząd w składzie:
Barbara Syzdół (przewodnicząca), Otylia Majewska
(wiceprzewodnicząca), Bożenna Sornat (sekretarz),
Wiesława Bujalska (skarbnik) oraz Irena Witkowska,
Wacław Bujalski, Ryszard Zacharski, Jerzy Góralczyk
(członkowie zarządu).
Obchody Dnia Seniora to jedna z najważniejszych
okazji do tego, by wyrazić, że w gminie Radzanowo osoby
starsze, nieaktywne zawodowo, czasem schorowane,
bądź żyjące na co dzień w zaciszu własnych domów są
niezwykle ważną grupą naszej społeczności. Wójt
Sylwester Ziemkiewicz zapewnił, że wspólnie z radnymi
nadal będzie angażował się we wszystkie inicjatywy,
które pomagają w codziennym życiu Seniorów, ale
również w działania przeciwdziałające wykluczeniom
i tworzącym warunki do Ich rozwoju, integracji, czy
samorealizacji. Wyrazem tego może być chociażby
podjęta kilka tygodni temu decyzja o przystąpieniu
gminy Radzanowo do utworzenia Płockiego

Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest to
organizacja, dzięki której osoby w wieku 50+ będą miały
możliwość korzystania z dwuletniego cyklu różnotematycznych zajęć dydaktycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych. Wójt przypomniał, że deklaracje udziału w
PPUTW można składać w siedzibie Centrum Kultury
i Sportu w Radzanowie oraz w Filii Biblioteki Gminnej w
Rogozinie.
Wójt Sylwester Ziemkiewicz i Jolanta Sochacka,
przewodnicząca rady gminy Radzanowo pogratulowali
wybranemu Zarządowi Koła Nr 10. Przekazując na ręce
Barbary Syzdół kosz pięknych kwiatów, wyrazili również
swój podziw i uznanie dla Przewodniczącej radzanowskiej organizacji za ponad 18-letnią służbę drogiemu
człowiekowi. Na tę doniosłą okoliczność list adresowany
do Pani Syzdół skierował również Piotr Zgorzelski, poseł
na Sejm RP. Podziękowania za prężną działalność
i inicjatywy ukierunkowane na integrację i aktywizację
środowiska Seniorów złożył ponadto w imieniu własnym
i starosty płockiego Mariusza Bieńka, Paweł Jakubowski –
radny powiatu. O tym, że spotkania z Seniorami są
zawsze pełne pozytywnych emocji i wzruszeń powiedziała Magdalena Kosielińska, dyrektor CKiS. Wiele
pochwał pod adresem obecnych kierowała Jadwiga
Korneszczuk, przewodnicząca Zarządu Okręgowego
ZERiI, która działalność Koła Nr 10 uznaje za wzorcową.
Słowa uznania wyrazili także przedstawiciele Banku
Żywności w Płocku, Marek Kuczyński - prezes i Aldona
Cybulska – wiceprezes, którzy wręczyli dyplomy
Seniorom uczestniczącym w akcjach zbiórki żywności
dla najuboższych.
Zarząd Koła Nr 10 wręczył podziękowania wszystkim
osobom, instytucjom i sponsorom, które na co dzień
organizacyjnie i nansowo wspierają działania i potrzeby
Seniorów gminy Radzanowo.

„Zachwyć się moim miejscem na ziemi”
W dniu 15 listopada br. miało miejsce uroczyste otwarcie
wystawy fotogra cznej podsumowującej projekt "Zachwyć się
moim miejscem na ziemi" realizowany przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Gminy Radzanowo. Uczestniczki projektu pokazały
urokliwe zakątki naszej okolicy, otoczenie własnych domów,
a także walory przyrodnicze wokół miejsc publicznych.
A wszystko po to, by zilustrować, jak piękne miejsca otaczają nas
na co dzień. Dodatkowym zadaniem dla wschodzących
miłośniczek fotogra i było również stworzenie projektów kart
pocztowych z gminy Radzanowo.
Obecny na otwarciu wystawy Wójt Sylwester Ziemkiewicz
przyznał, że choć bardzo dobrze zna tereny gminy Radzanowo,
kilka fotogra i sprawiło mu trudność w poprawnym określeniu
miejsc, w których zostały zrobione. Wśród osób podziwiających
wystawę znaleźli się Iwona Sierocka – Wicestarosta Powiatu
Płockiego, Iwona Marczak - Prezes Fundacji FLZP "Młodzi Razem",
Paweł Jakubowski - Członek Zarządu Powiatu Płockiego, a także
babcie uczestniczek projektu.
Warsztaty fotogra czne prowadził Jerzy Góralczyk, fotografamator, na co dzień mieszkający w Rogozinie, znany lokalnie

z niezwykle urokliwych zdjęć przyrodniczych i fotorelacji
ważnych wydarzeń. Uczennicami Mistrza były dziewczęta
mieszkające w naszej gminie: Magdalena Popiołek, Lena
Koziczyńska, Aleksandra Marciniak, Karolina Przybysz, Natalia
Kosielińska, Zuzanna Lewandowska i Kinga Wróbel.
Na otwarciu wystawy zaprezentowany został także fotoobraz
na płótnie wykonany ze zdjęcia Magdaleny Popiołek. Obraz ten
od niespełna roku zdobi gabinet Wójta Sylwestra Ziemkiewicza;
zdjęcie wykonane zostało podczas ubiegłorocznej edycji
warsztatów fotogra cznych.
Wystawę zdjęć i pocztówek można było oglądać w Centrum
Kultur y i Spor tu w R adzanowie, a także w kościele
pw. św. Faustyny Apostołki Bożego Miłosierdzia w Rogozinie.
Warsztaty do nansowane były z programu „Działaj Lokalnie”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem” we
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku, Akademią
Rozwoju Filantropii w Polsce.
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo

Stowarzyszenie „Wesoła Chatka”
Grono organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Radzanowo poszerzyło się
kilka tygodni temu o Stowarzyszenie „Wesoła Chatka”. Zawiązały je mieszkanki Nowego Boryszewa,
Starego Boryszewa i Stróżewka, które chcą aktywnie działać na rzecz integracji i rozwoju swoich
miejscowości. Na początek Panie podjęły się działań kulinarnych; korzystając z tradycji bożonarodzeniowych przystąpiły do wypiekania świątecznych pierników. Kolorowo zdobione zestawy
bałwanków, choinek i gwiazdek przyciągają uwagę wyglądem i wybornym smakiem, ale największy podziw wzbudzają ośnieżone piernikowe chatki.
Stowarzyszenie „Wesoła Chatka” szybko zyskało sympatię lokalnych organizacji non-pro t
i zostało zaproszone do współpracy. Pierwszą wspólną inicjatywą były Kiermasze Świąteczne
w Rogozinie i w Radzanowie, w których Panie wzięły udział wspólnie ze Stowarzyszeniem „Anielski
Kredens” z Rogozina, Warsztatami Terapii Zajęciowej z Męczenina i Stowarzyszeniem Przyjaciół
Gminy Radzanowo.

„Boisko w Radzanowie dla wszystkich”
Gminny Ludowy Klub Sportowy ,,POLONIA" Radzanowo realizował projekt pn. ,,Boisko
w Radzanowie dla wszystkich". Projekt do nansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie”,
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji „FLZP Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego. Dodatkowo otrzymane
wsparcie z Gminy Radzanowo, Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Radzanowie oraz
lokalnych sponsorów pozwoliło na przygotowanie odpowiedniego miejsca i zakupu trybuny
sportowej, która liczy 30 miejsc siedzących. Zgodnie z zamierzonym celem projektu, powstały
komfortowe warunki uczestnictwa lokalnej społeczności podczas wydarzeń sportowych organizowanych na boisku sportowym. Zakup i montaż trybuny dla kibiców to kolejne przedsięwzięcie
„POLONII” s nansowane przy udziale dotacji. W 2016 dzięki do nansowaniu z programu grantowego
„Działaj Lokalnie” przeprowadzono gruntowną renowację nawierzchni boiska.
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Seria - Herby Ziemi Radzanowskiej
Aby zbadać początek historii rodu Woźnickich na terenie naszej gminy musimy cofnąć się do
1456 roku. Wtedy właśnie natra amy na pierwszą wzmiankę o dziedzicu Woźnik z przydomkiem Ciołek (Byczek). W połowie XV wieku Ciołkowie z Woźnik i Ciołkowa Małego ufundowali
para ę w Woźnikach, których kolatorami byli aż do XIX wieku. Ciągły rodowód tej rodziny
dochodzi do XVIII wieku. Nawet w XIX wieku Woźniccy są wymieniani jako właściciele
Woźnickich dóbr, ale nie udało się ustalić ciągłości pomiędzy tymi dwiema liniami rodziny.
Również dziedzice z Męczenina nosili to nazwisko w XVI wieku (powinowactwo nie jest niestety
znane).
Historia rodu Woźnickich jest chyba najbardziej pasjonującą ze wszystkich okolicznych rodzin
szlacheckich. Wyobraźnię pobudza już samo epita um Grzegorza Woźnickiego znajdujące się
w Kościele Para alnym w Woźnikach. Ta nagrobna płyta z brunatnego marmuru jest wymieniana jako wyposażenie kościoła już w zapiskach z wizyt dekanalnych w XVI wieku.
Badając losy kolejnych członków rodziny dowiadujemy się o zaszczytnych funkcjach
państwowych jakie sprawowali na przestrzeni wieków. Bez problemu odnajdziemy tytuły
licznych dzieł z dziedziny ekonomii, prawa czy dyplomacji podpisane nazwiskiem Woźnicki.
Dowiemy się, że Biblioteka Polska w Paryżu zawdzięcza jednemu z Woźnickich liczną część
swoich zbiorów. Natkniemy się nawet na założyciela loży masońskiej – Michała Woźnickiego,
którego epita um z czarnego marmuru zauważy każdy uczestnik Mszy Świętej w Woźnikach
dzięki charakterystycznemu czerwonemu byczkowi, który je zdobi.
A gdyby tak przyjrzeć się bliżej temu byczkowi…
Herb Ciołek

Kurier Warszawski nr 78, 21 marca 1839 - Leszczyn

W srebrnym lub białym polu herbu znajduje się młody,
czerwony byczek (ciołek) ze złotymi rogami i kopytami.
W klejnocie herbu Woźnickich znajdziemy pół ciołka,
wspiętego i obróconego w prawą stronę herbową.
Pierwsze znane wystąpienie tego symbolu przypada na
początek XIII wieku. Zachowało się również kilka pieczęci
z końca tego samego wieku.
Legenda herbowa zawarta w „Herbarzu” Niesieckiego,
mówi o przedlechickim pochodzeniu symbolu. Za czasów
rzymskiego cesarza Probusa, ok III wieku naszej ery,
zrabowano Sarmatom stada bydła i przegnano je aż do
Galii. Koniec końców Sarmaci odzyskali stada, a pomysłodawca tej wyprawy otrzymał za znak dla swego rodu
czerwonego byczka. Legenda głosi również, że Lech, nim
przyjął za swój znak białego orła, wywodził się z Ciołków.

Kurier Warszawski nr 64,
6 marca 1840 – Radzanowo

Jacek Pietrzyk

http://www.facebook.com/podzielsiehistoria/

DANE KONTAKTOWE
ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW
Urząd Gminy w Radzanowie
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
e-mail : ugradzanowo@plock.home.pl
Nr telefonu:
(24) 369 50 10 sekretariat
(24) 369 50 11 sekretariat Fax
Numery :
(24) 369 50 12 - drogi gminne, oświetlenie
(24) 369 50 13 - sołectwa, organizacje pozarządowe
(24) 369 50 14 - zagospodarowanie przestrzenne, podziały
nieruchomości, ochrona środowiska, rolnictwo
(24) 369 50 15 - inwestycje, zamówienia publiczne
(24) 369 50 16 - GZEAS kierownik
(24) 369 50 17 - GZEAS
(24) 369 50 18 - ewidencja ludności
(24) 369 50 19 - Urząd Stanu Cywilnego
(24) 369 50 20 - sprawy komunalne, odpady, opłaty
(24) 369 50 21 - podatki lokalne, działalność gospodarcza
(24) 369 50 22 - wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
(24) 369 50 23 - GOPS , asystent rodziny
(24) 369 50 24 - GOPS , pomoc środowiskowa
(24) 369 50 25 - GOPS , świadczenia wychowawcze
(24) 369 50 26 - GOPS , świadczenia rodzinne i alimentacyjne
(24) 369 50 27 - GOPS, świadczenia rodzinne i alimentacyjne
(24) 369 50 28 - księgowość budżetowa
(24) 369 50 29 - księgowość budżetowa

Godziny Urzędowania :
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 – 15:30
7:30 – 16.30
7:30 – 15.30
7:30 – 15.30
8:00 – 15:00

Gazeta Warszawska nr 58, 15 marca 1886 – Woźniki

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
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

RADA GMINY RADZANOWO
Przewodnicząca Rady Gminy - Jolanta Anna Sochacka
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

OŚWIATA
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

REDAKCJA
Gminne Centrum Informacji w Radzanowie
ul. Szkolna 3, 09-451 Radzanowo
tel.: (24) 265-44-19
e-mail: gci@radzanowo.pl
www.radzanowo.pl
Wydawca
Urząd Gminy w Radzanowie
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

