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Sobótka 2018
Pierwsza sobota wakacji to w naszej lokalnej tradycji
okazja do zorganizowania „Wieczoru Sobótkowego”.
Śpiew, taniec i wspólna integracja w magiczną noc
letniego przesilenia przyciąga naszą społeczność do
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie. To wydarzenie nawiązuje do tradycji Nocy Świętojańskiej
obchodzonej dawniej w wigilię św. Jana. Konkursem
wiankowym przypominamy ludowy obrzęd wyplatania wianków z ziół, traw i kwiatów polnych oraz
tradycję ich puszczania na wodę przez młode dziewczęta oczekujące rychłego zamążpójścia.
W sobotnie, nieco deszczowe popołudnie młodsi i
starsi artyści prezentowali swoje uzdolnienia na sali
widowiskowej CKiS. Program otworzyły prezentacje
grup tanecznych Little Sparks i Butter ies do choreogra i J. Rączkiewicz-Bezdziek. Wdzięk i odwagę
najmłodszej grupy tancerek, urokliwie przyodzianych
w różowiutkie stroje, uważnie podziwiali dumni
rodzice oraz wzruszone babcie i dziadkowie. Dzieci z
Oddziału Przedszkolnego w Ciółkówku (przyg. I.
Siekierska, E. Bieniek) prozą i śpiewem opowiedziały o
wakacyjnym spędzaniu czasu. Z przedszkolakami z
radzanowskich oddziałów publiczność podróżowała
do Egiptu i odtańczyła „Aleksandrę” (przyg. C. Wójcik).
Soliści i zespoły wokalne CKiS (przyg. A. Atlak) sięgnęły
po różnotematyczny repertuar, w tym hiszpańskie „El
mismo sol”, czy anglojęzyczne „Kiss me”. Rogozińskie
zespoły No Name i ADHD zaprezentowały się najpierw
patriotycznie, a potem w odsłonie rockowej. Solistki
CKiS – N. Kobielska i N. Pęcherzewska poza występem
artystycznym (przyg. R. Podress) zmierzyły się z rolą
konferansjerek. Występy sceniczne zamknął Chór
„Złota Jesień” z R.Majewskim w podwójnej roli dyrygenta i akompaniatora.
Teren wokół CKiS ob tował w liczne atrakcje
towarzyszące, z których korzystali nie tylko najmłodsi.
Jazda na kucyku, zjeżdżalnia, trampolina oraz przejażdżki Ciuchcią Tumską to tradycyjne dla radzanowskiej
Sobótki formy rekreacji. Największym hitem dla
publiczności okazały się rejsy łódką po radzanowskim
stawie zorganizowane przez członków Sekcji
Wędkarskiej. Do zabaw, konkursów i tańców z
Klownem Pajko przyłączyli się chętnie również dorośli.
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo przygotowało kilka nowych form zabawy w plenerze; kącik z
masą plastyczną, tatuaże wodne i z henny, wyplatanie
warkoczyków oraz bańki mydlane szybko znalazły
rzeszę amatorów. Do uatrakcyjnienia wydarzenia
przyłączyły się również Kreatywne Dzieciaki, czyli
uczestnicy zajęć artystycznych, które zaowocowały
powstaniem kiermaszu z rękodziełem. W TZ z
Męczenina przygotował stoisko z pięknymi pracami
swoich podopiecznych. O życiu i wymaganiach
zwierząt egzotycznych opowiadała zainteresowanym
A.Uchniewska, współtwórczyni Zwierzakolubów.
Poza bodźcami dla duszy były też smakowitości dla
ciała. Grupa inicjatywna pn. „Zakątek nad Słupianką” z
Białkowa zapraszała wszystkich na smakowite ciasta,
lemoniadę oraz kawę. Amatorzy gorącej grochówki
skorzystali z zaproszenia radnego powiatowego P.

Jakubowskiego, który osobiście serwował ten tradycyjny poczęstunek ufundowany przez Powiat Płocki.
W programie „Wieczoru Sobótkowego” nie zabrakło
również tematyki edukacyjnej. M. Ulicka z płockiego
Oddziału PCK przeprowadziła krótki instruktaż
udzielania pierwszej pomocy, w tym zasady korzystania z de brylatora AED. Z kolei Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego zorganizował konkurs „Bezpieczni
w ruchu drogowym podczas wakacji”. Nagrodę główną
- rower odebrała G. Janiak. Kolejne miejsca zajęli – Z.
Pranczk, T. Kijek, W. Marciniak i P. Czapliński nagrodzeni
kuponami ufundowanymi przez Pizzerię „Cztery Pory
Roku” z Radzanowa.
Lokalnie działające stowarzyszenia, świetlice wiejskie
i indywidualni mieszkańcy po raz kolejny wzięli udział
w konkursie na najpiękniejszy wianek sobótkowy w
gminie Radzanowo. Tegorocznymi laureatkami
nagrody głównej (karty podarunkowej o wartości
500,00 zł) zostały „Diabełki Sołtysa” z miejscowości
Radzanowo-Lasocin. Grupa inicjatywna „Zakątek nad
Słupianką” z Białkowa zajęła miejsce drugie (300,00 zł).
Miejsce III (200,00 zł) zajęły ex aequo Stowarzyszenie
Wesoła Chatka z Nowego Boryszewa i Świetlica Wiejska
z Męczenina.
„Wieczór Sobótkowy 2018” zakończył się tradycyjnie
przejściem korowodu z wiankami, ich puszczeniem na
wody radzanowskich stawów oraz zabawą taneczną do
samego świtu.
Organizatorami wydarzenia byli: Wójt i Rada Gminy
Radzanowo, Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie,
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo oraz
Sekcja Wędkarska. Wśród Sponsorów, dzięki którym
atrakcje dostępne były nieodpłatnie, znaleźli się: wójt
Sylwester Ziemkiewicz, Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego, przewodnicząca rady J.Sochacka, TOLEXMET A.Kupniewski, C.Wójcik GRUPA 7 DYSTRYBUCJA
S P. J . , S t a r o s t w o Po w i a t o w e w P ł o c k u , J . i
P.Lewandowscy, MALAGA J.iK.Ślepowrońscy, J.Walczak
PPH DOMINEX, Sekcja Wędkarska, NADAR D.Krysiak,
ZNICZLAND M.i G.Banasiewicz, radny powiatowy
P.Jakubowski, EKO-BENZ sp. z o.o. Stacja Paliw w
Radzanowie, E.Przygoda, radny powiatowy P.Tokarski,
ROL-POL M.i J.Dziełakowscy, CZTERY PORY ROKU
Pizzeria w Radzanowie, M.Jakubowska, gminny radny
R.Tokarski. Wszystkim Sponsorom serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie nansowe, bądź rzeczowe.
Wolontariuszami prowadzącymi poszczególne
atrakcje byli członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół
Gminy Radzanowo lub osoby współpracujące z CKiS:
A.Rutkowska, A.Ziemkiewicz, K.Góralska, O.Witkowska,
M.Majewska, A.Gajewska, R.Majchrzak, M.Słomińska,
A.Latarska, T.Siekierski, P.Majchrzak, K.Kosieliński,
J.Kosieliński, M.Witkowska, E.Zalewska, W.Woźniak,
S.Dąbrowski, i P.Siekierski.
Obsługą techniczną wydarzenia zajął się Radosław
K ar wowsk i. Fot. A.Ziemk iewicz, M.Popiołek ,
K.Kosieliński.
Centrum Kultury i Sportu
w Radzanowie
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Nowy okres zasiłkowy
Szanowni Mieszkańcy !
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie
informuje, że od dnia 1 sierpnia br. można składać drogą
tradycyjną (papierową) wnioski na nowy okres zasiłkowy
2018/2019 na następujące świadczenia: świadczenia
wychowawcze (500 +), świadczenia rodzinne, fundusz
alimentacyjny. Od dnia 1 sierpnia br. można również
składać wnioski na jednorazowe świadczenie DOBRY
START (300+), które można otrzymać bez względu na
dochód rodziny po wcześniejszym spełnieniu warunków
ustawowych.
Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 lipca br. wnioski
na w/w świadczenia można składać online przez stronę
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.
Przypominamy, że wnioski składa się w urzędzie gminy
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby

ubiegającej się o świadczenia.
Wzory wniosków dostępne są na stronie Gminy
Radzanowo pod adresem www.radzanowo.pl w zakładce
Wnioski do pobrania lub na stronie Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast od 1 sierpnia br.
można będzie pobrać je osobiście w siedzibie ośrodka.
Podstawą szybkiej realizacji świadczenia jest prawidłowo
wypełniony wniosek oraz dostarczenie wymaganych
ustawami dokumentów. Wnioskodawcy proszeni są o
dokładne wypełnienie danych osobowych, numeru PESEL,
informacji o legitymowaniu się orzeczeniem dziecka,
wskazanie konta na który należy przekazać świadczenie.
W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze
na pierwsze i kolejne dzieci, o świadczenia rodzinne, o
fundusz alimentacyjny rokiem kalendarzowym, z którego
dochody stanowią podstawę ustalenia prawa jest rok
2017. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem

określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu
dochodu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach
pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Radzanowie, ul. Płocka 32 codziennie od poniedziałku do
piątku osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu
24 369 50 23, 24 369 50 25, 24 369 50 26, 24 369 50 27 oraz
na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(www.mpips.gov.pl) w zakładce „Wsparcie dla rodzin z
dziećmi”.
Od 1 sierpnia br. wnioski będą przyjmowane w siedzibie
GOPS w Radzanowie oraz w środy i czwartki w godz. 16:00 19:00 w Domu Ludowym w Rogozinie.

lub urodzenia (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) - to
znacznie ułatwi wery kację Twoich danych w Urzędzie
Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe.
Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz
zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. Do wyboru masz skrzynkę na ePUAP, odbiór osobisty
lub przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to podgląd
wniosku i podpis (Pro lem Zaufanym).
Gotowe! Wszystko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka malucha.
Rejestracja w 5 krokach
Tak to wygląda w skrócie:
Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka
Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica
Krok 3: wpisujesz dane dziecka
Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w
który chcesz odebrać dokumenty (elektronicznie skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną)
Krok 5: podgląd wniosku i… podpis (Pro lem Zaufanym).
Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej przez
Ciebie opcji, zostanie przesłany w wersji papierowej lub
elektronicznej. Razem z nim otrzymasz powiadomienie o
nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.

To nie jedyne zmiany, które wkrótce zaczną obowiązywać, a które dotyczą rodziców. W funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakuje mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami (tzw.
parentyzacja). Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i
nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich
wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych
statystyk publicznych, ale też np. realizację programów
pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus.
Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało też takie
zmiany:
- jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w
rejestrze PESEL (tzw. parentyzacja):
Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze
PESEL. Planowane wejście w życie - od 1 grudnia 2018 r.,
- szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji
zgromadzonych w rejestrze PESEL:
Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą
mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą
dedykowanej do tego e-usługi. Planowane wejście w życie
- 1 maja 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radzanowie

Zarejestruj swoje dziecko online
Pro l zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba,
by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa
ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie trzeba spieszyć
się do urzędu.
Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni
od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli
tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają
wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym
członkiem rodziny.
Zdążysz w trakcie drzemki. Prościej, szybciej i wygodniej –
to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.
WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny
(może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny
Pro l Zaufany. Pro l zaufany zakłada się na stronie
http://pz.gov.pl
Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam
wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. Po zalogowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie - o zwery kowanie Twoich
danych. Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. To czego potrzebujesz na tym etapie
to m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat
oraz imię dziecka. Dobrze, by było uzgodnione przez oboje
rodziców ;-) Ustal także numer Twojego aktu małżeństwa

Wydział Komunikacji
Ministerstwo Cyfryzacji

Komunikat Posterunku Policji w Radzanowie
W związku z okresem wakacji oraz ogólnopolską akcją
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” Posterunek Policji
w Radzanowie zwraca się z prośbą do Mieszkańców
gminy Radzanowo o zachowanie zasad bezpiecznego
spędzania czasu wolnego.
Odpoczynek i rekreacja nad wodą to wspaniała rzecz. W
atmosferze wakacji łatwo jednak zapomnieć, że woda,

nawet ta z pozoru bezpieczna i spokojna, jest groźnym
żywiołem. Bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci nad
wodą zależy w dużej mierze od nas samych. Dlatego
właśnie podczas wypoczynku nad wodą należy przestrzegać podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz
propagować wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych
właściwe zachowania na akwenach wodnych, zasady

bezpiecznej kąpieli, w tym również podwyższoną
ostrożność na kąpieliskach niestrzeżonych.
Więcej o akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”
przeczytają Państwo na stroniewww.pilicja.pl

2006 rok jednostka otrzymała do nansowanie od Zarządu
Głównego ZOSP RP oraz od Marszałka Województwa
Mazowieckiego. Środki przeznaczono na remont sali
głównej, sali posiedzeń i wymianę okien. Z kolei w roku 2013
jednostka otrzymała nowy samochód gaśniczy marki
„Mercedes”.
Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Szczytnie liczy 38
członków, w tym 5 kobiet. Na przestrzeni lat druhowie
zasłynęli z dużego zaangażowania, służą pomocą w razie
zagrożeń, zapewniając bezpieczeństwo i dbając o dobro
Mieszkańców Gminy Radzanowo i lokalnego środowiska.
Chcąc uhonorować założycieli i wszystkich druhów OSP
Szczytno powołano Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru.
Honorowy Patronat nad ideą nadania sztandaru objął
Sylwester Ziemkiewicz - Wójt Gminy Radzanowo. Fakt
ufundowania sztandaru będzie wyrazem najwyższego
społecznego uznania i szacunku, gdyż, jak powiedział
Kardynał Stefan Wyszyński „Sztandar to symbol, świętość.
Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a
przysięgą wojskową”.
Wsparciem inicjatywy będzie darowizna na organizację
uroczystości poświęcenia i przekazania tej chorągwi.
Wydarzenie to zaplanowane jest na dzień 6 października

2018 roku. Wpłat można dokonywać na konto nr 10 9042
1013 0130 07070 2000 0020 prowadzone przez Bank
Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku z dopiskiem „na sztandar”. Za okazane wsparcie z góry serdecznie dziękujemy.

Posterunek Policji
w Radzanowie

„Sztandar to symbol, świętość.(...)”
Działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia przed
pożarami, klęskami żywiołowymi i miejscowymi zagrożeniami mieści się w jednej z dziedzin aktywności
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Ochotnicza Straż Pożarna w Szczytnie działa od 1962 r.
Początkowo liczyła 20 członków i dysponowała ręczną
pompką i wozem konnym. W 1965 roku, na gruntach
Państwowego Funduszu Ziemi, rozpoczęto budowę remizy.
Środki na tę inwestycję pozyskane zostały z Państwowej
Straży Pożarnej i Urzędu Gminy, a większość prac została
wykonana w czynie społecznym. Trzy lata później zagospodarowano i urządzono świetlicę na potrzeby miejscowej
ludności. Zaczęto organizować rozrywki kulturalne, takie
jak: Śmigusy Dyngusy, loterie fantowe i zabawy taneczne.
Środki zgromadzone w tym czasie przeznaczono na
wyposażenie remizy.
W 1980 roku z Państwowego Funduszu Ziemi przekazano
na rzecz OSP w Szcz ytnie nieruchomość rolną o
powierzchni 35 arów, na której pobudowana była remiza. W
1991 roku strażacy otrzymali lekki samochód gaśniczy
marki „Żuk”. Codzienność druhów nie była skupiona
wyłącznie na działaniach przeciwpożarowych, ale także na
usuwaniu skutków powodzi i miejscowych zagrożeń. W

Ze strażackim pozdrowieniem,
Prezes OSP w Szczytnie
Marek Gajewski
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Informacja nt. gazyﬁkacji w gminie
Szanowni Mieszkańcy,
zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci gazowej na terenie gminy Radzanowo
obejmuje miejscowości Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko i Rogozino.
Zaprojektowaną nić prezentuje załączona mapa.
Z bieżących informacji udzielonych przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z Ciechanowa
wynika, że w dniu 26. czerwca 2018 r. inwestor, czyli PSG sp. z o.o. Ciechanów podpisał umowę
z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym tj. z rmą PGNiG Technologie S.A.
Etap budowania zaprojektowanej sieci gazowej przewidywany jest do końca 2018 r. Po nim
nastąpi proces wymaganych odbiorów i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
W związku z powyższym przyłączanie się do sieci gazowej poszczególnych posesji
Mieszkańców naszej gminy rozpocznie się najwcześniej w 2019 roku. Formalności na pewno
będą wymagały złożenia stosownego wniosku o przyłączenie gazu.
PSG sp. z o.o. planuje zorganizowanie spotkania informacyjnego dla wszystkich zainteresowanych tematem osób.
O dalszym przebiegu sprawy będziemy informować Państwa na bieżąco.

Prawidłowa segregacja odpadów
Obowiązująca na naszym terenie umowa zawarta
pomiędzy Gminą Radzanowo a rmą REMONDIS Drobin
Komunalna sp. z o. o. przewiduje, że zbiorowy odbiór
odpadów komunalnych obejmuje wyłącznie nieruchomości zamieszkałe, czyli inaczej mówiąc gospodarstwa domowe naszych Mieszkańców. Na co dzień korzystamy z pojemników na odpady zmieszane oraz z dwóch
rodzajów worków na odpady segregowane, a odbiory
prowadzone są zgodnie terminarzem ustalonym dla
każdej z gminnych miejscowości.
Z kolei właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa,
usługowa, czy rzemieślnicza są zobowiązani do samodzielnego zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych. W myśl ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przed-

siębiorcy prowadzący na terenie gminy Radzanowo
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych są wpisani do rejestru działalności regulowanej
prowadzonego przez Wójta Gminy Radzanowo.
Rejestr ten dostępny jest na stornie www.ugradzanowo.bip.org.pl
Zgodnie z zapisami regulacji unijnych w roku 2020
Polska powinna osiągnąć 50-procentowy poziom
recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
Dla osiągnięcia takich wskaźników niezbędna jest przede
wszystkim prawidłowa segregacja odpadów komunalnych w każdym domu, w każdej rmie i we wszystkich
instytucjach.
Śmieci odbierane z naszych posesji podlegają już dziś
procesowi wybiórczego monitorowania przez rmę
REMONDIS Drobin Komunalna sp. z o.o. Otrzymywane
raporty jednoznacznie wskazują, że Mieszkańcy Gminy

Radzanowo nie stosują poprawnie obowiązujących
zasad segregacji. Stąd publikacja poniższej ulotki z
hasłowym kompendium wiedzy o tym, co wolno, a czego
nie wolno gromadzić w workach do segregacji.
Zachęcamy do szybkiego wdrożenia opisanych w niej
zasad, gdyż Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016r., poz.
250 z późn. zm.) przewiduje zarówno kontrole wybiórcze i
cykliczne, jak i zwielokrotnienie opłat za zagospodarowanie odpadów.
Gmina Radzanowo, stojąc na straży czystości środowiska i obowiązujących przepisów prawa, będzie
prowadzić systematyczną edukację Mieszkańców nt.
właściwej segregacji śmieci. Tylko szybkie zwiększenie
naszej świadomości przełoży się na poprawę recyklingowych wskaźników, a tym samym ustrzeże budżet gminny
od dotkliwych kar nansowych w przyszłości.
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Kilka słów od Przewodniczącej Rady Gminy
Szanowni Czytelnicy, Mieszkańcy Gminy Radzanowo,
W imieniu Rady Gminy Radzanowo i swoim własnym
wyrażam wdzięczność za Państwa ożywione dyskusje na
te m at y a r t y k u ł ów i z a i nte re s owa n i e d l a p ra c y
Samorządowców i władz na różnych szczeblach.
Dynamicznie zachodzące zmiany w życiu politycznym i
społecznym zmieniły dotychczasowy model funkcjonowania samorządu terytorialnego. Dziś mamy nie tylko
zadania zapisane w prawie, ale również otwarcie na
człowieka i coraz bardziej zróżnicowane potrzeby
Mieszkańców, takie jak kanalizacja, chodniki, ulice i wiele
innych. Chcemy czuć postęp techniczny, korzystać z dóbr
kultury, nauki i techniki na równi z mieszkańcami miasta. To
oczywiste, bo różnice w warunkach życia na wsi i mieście
zacierają się , chociaż wiele osób nie chciało by takiego
stanu rzeczy. Ilu jest ludzi, tyle jest potrzeb. Trudno więc do
końca zrealizować zadania tak, aby zaspokoić oczekiwania
wszystkich Mieszkańców w gminie. Co wybrać? To jest
pytanie, które dość często stawiamy sobie zarówno w życiu

osobistym, zawodowym i społecznym. W związku z
powyższym za najważniejszą uważam współpracę z
Mieszkańcami, sołtysami i jednostkami samorządu
terytorialnego, ponieważ nowe zadania i wyzwania, np.
Fundusz Sołecki, czy projekty unijne, które w dalszym
ciągu stoją przed samorządem, wymagają współdziałania.
Ponownie należy dokonać wnikliwej analizy i przyjąć
właściwe inwestycje dla każdego okręgu.
W związku z planowaną uroczystą sesją na koniec
kadencji zwracam się do Czytelników z prośbą o przekazanie informacji o osobach bądź rmach z terenu Gminy,
które mogą poszczycić się osiągnięciami na poziomie
krajowym lub światowym. Informacje można składać
osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na
adres: gci@radzanowo.pl terminie do 30 września 2018 r.

Jolanta Sochacka
Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo

Partnerstwo dla dobra Mieszkańców
Relacje gminy Radzanowo z powiatem płockim to
wzorcowo układającą się współpraca. Włodarze obydwu
szczebli samorządowych, działając na tym samym terenie i
n a r z e c z t yc h s a myc h M i e s z k a ń c ó w, c z u j ą s i ę
współodpowiedzialni za jakość i warunki życia. Choć i
gmina, i powiat mają w swoich kompetencjach nieco inne
zadania, to zbieżność realizacji celów gminnych i
powiatowych w przypadku naszej gminy przekłada się na
realizację oczekiwanych inwestycji i wdrażanie ciekawych
inicjatyw.
Na przestrzeni ostatnich lat działania Powiatu zmieniały
gminę Radzanowo przede wszystkim w zakresie
infrastruktury drogowej. Katalog inwestycji otwiera
gruntowna przebudowa drogi nr 2944W Radzanowo –
Kosino – Bodzanów na odcinku blisko 6 km. Inwestycja
otrzymała do nansowanie w kwocie ponad 1,5 mln. zł z
„Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych –
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”; gmina
Radzanowo współ nansowała przedsięwzięcie kwotą 500
tys. zł, a całość przedsięwzięcia zamknęła się kwotą ponad
3 mln. zł
Kolejnym przykładem jest droga powiatowa nr 2939W
relacji Białkowo-Szczytno, przebudowana i utwardzona w
technologii asfaltowej na odcinku blisko 3 km. Kosztorys
jej modernizacji zamknął się kwotą 1140 tys. zł. Gmina
Radzanowo s nansowała 350 tys. zł, dzięki czemu nowa
nawierzchnia pokryła od lat wyczekiwany i niezwykle
ważny lokalnie szlak komunikacyjny, stanowiący łącznik z
gminą Słupno i z Płockiem.
Modernizacje dróg powiatowych na terenie gminy
Radzanowo objęły również utwardzenie tłuczniem trasy
Ślepkowo-Męczenino oraz utwardzenie kruszywem drogi
w Dźwierznie. Kilka dni temu rozpoczęła się gruntowna
modernizacja niezwykle zdewastowanego łącznika
między drogą wojewódzką 567 a powiatową 2901W na
terenie Starego Boryszewa, przy której znajduje się m.in.

siedziba Przedsiębiorstwa Technicznego TUCHOLSKI.
Trwają aktualnie uzgodnienia o warunkach i terminach
remontu przedłużenia tej trasy, tj. ulicy Mazowieckiej w
Rogozinie. W budżecie powiatowym zabezpieczono
również środki na remont nawierzchni asfaltowej na
drodze 2935W od ronda w Juryszewie w kierunku
Radzanowa; prace rozpoczną się jeszcze w okresie
wakacyjnym. Kolejne inwestycje na drogach powiatowych
leżących na terenie gminy Radzanowo poprzedza
opracowywanie projektów, jak w przypadku modernizacji
trasy Dźwierzno - Brochocinek. Gmina otrzymała także
pisemną deklarację starosty płockiego, że w następnej
kolejności zostanie wykonany projekt budowlany dla
drogi powiatowej Męczenino-Ślepkowo-Woźniki.
W podejmowanych na naszym terenie
przedsięwzięciach powiatowych sporą uwagę poświęca
się na zwiększanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Przykładem jest budowa w 2015 r. bezpiecznego przejścia
dla pieszych przy szkole w Radzanowie, wyposażonego w
sygnalizację świetlną i pasy w kontrastowych kolorach.
Kolejny to chodnik w pasie drogi powiatowej w Stróżewku;
dość duże nasilenie ruchu na tej trasie i brak bezpiecznego
pobocza stanowiły ogromne zagrożenie dla pieszych i
rowerzystów. Tamtejszy 400-metrowy chodnik to jeden z
pierwszych wykonanych w kooperacji powiatu i gminy
Radzanowo: projekt i zakup materiałów budowlanych
zapewnił powiat, a pracowników i niezbędny sprzęt –
gmina Radzanowo. W podobnym rozkładzie kompetencji
powstało blisko 700 m. chodników na terenie naszej
gminy. Powstaną również chodniki w Radzanowie przy
ulicy Płockiej i ulicy Ostatniej oraz chodnik w Nowym
Boryszewie; aktualnie Powiat prowadzi uzgodnienia
projektowe.
Powiatowe środki nansowe angażowane są również w
inicjatywy organizacji pozarządowych działających na
terenie gminy Radzanowo. Przykładem są dotacje

Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego; w 2017 r. dla Stowarzyszenia Anielski
Kredens z Rogozina na warsztaty pt. „Spotkania z maszyną
do szycia” oraz w 2018 r. na organizację I Powiatowego
Pr zeglądu Twórczości Seniorów „W dusz y gra…
Niepodległa” dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy
Radzanowo.
Osobiste relacje i systematyczne spotkania wójta
Sylwestra Ziemkiewicza ze starostą płockim Mariuszem
Bieńkiem to czynniki sprzyjające budowaniu lokalnego
partnerstwa na linii gmina-powiat. O dobrą pozycję gminy
Radzanowo w terytorialnym rozkładzie powiatowych
przedsięwzięć dbają jednak na co dzień radni powiatowi z
naszego terenu, z Pawłem Jakubowskim – Członkiem
Zarządu Powiatu na czele. Również radni gminni,
jednomyślnie przegłosowując do nansowania z budżetu
gminnego dla inwestycji powiatowych, potwierdzają, że
dla dobra Mieszkańców i rozwoju lokalnego warto
zawierać porozumienia i sojusze, bez względu na
przekonania polityczne i przynależność partyjną.
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Wójt Gminy Radzanowo o inwestycjach
Drodzy Mieszkańcy,
przed nami ostatnie miesiące trwającej kadencji
samorządowej. Jako wójt gminy Radzanowo czuję się więc
zobowiązany, by w bieżącym numerze biuletynu
samorządowego szeroko omówić zaawansowanie
strategicznych inwestycji i stan realizacji różnorodnych
przedsięwzięć na naszym terenie.
KANALIZACJA
W tegorocznym budżecie największą inwestycją jest
pierwszy etap kanalizacji na terenach podmiejskich gminy
Radzanowo. Aktualne zaawansowanie budowy sieci w
Nowym i Starym Boryszewie, Stróżewku i Rogozinie sięga
około 70% umownego zakresu. Do wykonania pozostało
jeszcze skanalizowanie osiedla Domu Polskiego oraz
p o s e s j i p r z y d ro d ze p ow i atowe j w St róże w k u.
Dokończenie nitki głównej wzdłuż ulicy Mazowieckiej w
Rogozinie wymaga opracowania zmian projektowych.
Harmonogram tego etapu inwestycji zamyka się w
kwietniu 2019 r. Do częściowych odbiorów planujemy
zgłosić najpierw te miejscowości, w których dostawca
energii elektrycznej uruchomi zasilenie energetyczne dla
zainstalowanych przepompowni ścieków.
Całość budowanej aktualnie kanalizacji na terenach
podmiejskich gminy Radzanowo będzie wpięta do
instalacji i oczyszczalni obsługującej Płock. Tereny
przygraniczne między miastem a naszą gminną to obszar
roz wojowy, więc na mocy podpisanej umowy z
projektantem pracujemy wspólnie z miastem Płock nad
opracowaniem szerszej koncepcji rozwiązań, które w
przyszłości obsłużą tą zwiększoną ilość korzystających.
Dziś ścieki z posesji naszych mieszkańców przechodzą
przez węzeł na Podolszycach, czyli wzdłuż ulicy Żyznej w
Nowym Boryszewie. Koncepcja rozwiązań na przyszłość
zakłada jednak, że docelowo tereny podmiejskie zostaną
wpięte albo w węzeł miejski przy ulicy Otolińskiej, albo
przy ulicy Bielskiej.
To nie jedyne uzgodnienia z samorządem miejskim, jakie
dziś prowadzimy z myślą o naszych Mieszkańcach.
Podpisaliśmy umowę z projektantem, który opracowuje
plan modernizacji ulicy Boryszewskiej, w tym kanalizacji.
Wzdłuż tej ulicy przebiega granica między obszarem
miasta Płocka a gminą Radzanowo. Zadbaliśmy, by w
projektem kanalizacji objąć nie tylko płocczan ale i
mieszkańców Nowego Boryszewa.
Z kolei rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla Radzanowa
rozpocznie się od ulicy Ostatniej. Pracownicy Urzędu
Gminy prowadzą aktualnie końcowy etap opracowywania
dokumentacji projektowej, celem pozyskania pozwolenia
na budowę. Jednocześnie trwa projektowanie kanalizacji
dla nieskanalizowanych dotąd ulic: Lawendowej,
Kwiatowej, Płockiej w obydwu kierunkach, a także dla tak
zwanych działek w miejscowości Radzanowo-Dębniki.
DROGI
R e m o n t y i m o d e r n i z a c j e d ró g i u l i c n a s z yc h
miejscowości to jeden z priorytetów kończącej się

kadencji. W ostatnim czasie nawierzchnia asfaltowa
zmodernizowała ulice Rolną i Leśną w Radzanowie. Trwa
przygotowanie umów z wykonawcami inwestycji
przewidzianych tegorocznym Funduszem Sołeckim, jak
asfaltowa nawierzchnia w Kostrogaju i remont tzw. ulicy
Zajęczej w Ciółkowie. W najbliższym czasie rozpocznie się
również modernizacja asfaltowa drogi w Łoniewie z
dotacją Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 94
tys. zł, drogi gminnej w Stróżewku z dotacją z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w wys. 199,6 tys. zł oraz drogi
gminnej w Boryszewie Starym.
Ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiony został
materiał drogowy, który jeszcze podczas wakacji
zaczniemy wbudowywać w drogi gminne zaplanowane
do tegorocznych remontów. Z kolei do zaprojektowania
zgłosiliśmy drogi gminne w Chomętowie i Ślepkowie
Szlacheckim oraz na osiedlu przy przedszkolu w
Radzanowie.
Do końca października przewidziana jest modernizacja
ulicy Osiedlowej w Rogozinie dotowana z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotą 682,6 tys. zł; aktualnie
– po ułożeniu sieci kanalizacyjnej - trwa ułożenie chodnika,
po którym rozpoczną się prace związane z podbudową i
układaniem nawierzchni.
INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA
W katalogu innych zadań realizowanych przez naszą
gminę wymienię chociażby:
- zakup nowego samochodu średniego ratowniczog a ś n i c ze g o z w y p o s a że n i e m d l a O S P Woź n i k i ,
współ nansowany z budżetu gminnego kwotą 200 tys. zł i
dotacjami w kwocie 560 tys. zł;
- prace wykończeniowe w świetlicy wiejskiej w Ślepkowie
Szlacheckim wraz z zagospodarowaniem terenu
przyległego prowadzone przez pracowników Zakładu
Gospodarczego;
- montaż 40 szt. lamp oświetleniowych w różnych
częściach naszych miejscowości realizowane na mocy
porozumienia Gminy Radzanowo z rmą Energa
Oświetlenie sp. z o.o.;
- zakup materiałów budowlanych na utwardzenie placu w
centrum Rogozina (zadanie wykonają pracownicy Zakładu
Gospodarczego);
- ogłoszenie przetargu na termomodernizację strażnicy
OSP Szczytno z dotację UM WM
- ogłoszenie przetargu na rozbudowę szkoły w Rogozinie
- prace związane z zagospodarowaniem parku w
Radzanowie; trwa instalacja oświetlenia i procedura
wyłonienie wykonawcy ciągu ;
Nie słabną również starania pracowników Urzędu Gminy
o pozyskiwanie drobnych dotacji i grantów, jak
do nansowania wyposażenia strażnicy OSP w Nowym
Boryszewie, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ślepkowie
Szlacheckim, czy montażu bramy garażowej w strażnicy
OSP Radzanowo.
Jak Państwo widzą podejmowane działania są bardzo

zróżnicowane. Wsz ystkie jednak służą poprawie
warunków życia Mieszkańców Gminy Radzanowo, a więc i
ja, i pracownicy Urzędu, i sami Radni koncentrujemy swe
wysiłki, by były realizowane na najkorzystniejszych
warunkach. Budżet gminny nie należy do największych
wśród gmin powiatu płockiego, ale skutecznie aplikujemy
o środki zewnętrzne. Koncentrujemy się na inwestycjach
prorozwojowych, inicjatywach oczekiwanych lokalnie
przez Mieszkańców i dlatego możemy się z roku na rok
cieszyć nowymi odcinkami wyremontowanych dróg,
nowymi chodnikami, lampami, miejscami parkingowymi.
Coraz piękniej wyglądają nasze miejscowości, place zabaw
i świetlice wiejskie.
Nie zamierzam wyhamowywać podjętych przedsięwzięć
w związku z nadchodzącymi wyborami. Uważam, że
systematyczność i utrzymywanie wysokiego tempa
realizowanych zadań gminy wymaga od każdego
samorządowca priorytetowego traktowania, niezależnie
od okresu wyborczego i momentu kadencji. Tym samym
zapewniam, że w jesiennych wyborach samorządowych
poddam Państwa ocenie moją dotychczasową pracę i
zaangażowanie na rzecz rozwoju Gminy Radzanowo.
Sylwester Ziemkiewicz
Wójt Gminy Radzanowo
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Piknik Patriotyczny w Radzanowie
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to polskie
święto narodowe, które od trzech lat celebrujemy w
Gminie Radzanowo w scenerii plenerowej Parku im. Jana
Kochanowskiego. Konkursy z wiedzy o Polsce, gminie
Radzanowo, tradycjach, legendach i historii naszego kraju
nie tylko uczą, ale także uświadamiają, że ojczyzna zaczyna
się w okolicy. To od nas zależy, jak świętujemy ważne
rocznice, jak dbamy o polską mowę, przyrodę, zabytki, czy
zwyczaje.
Tegoroczna odsłona Pikniku Patriotycznego była
również atrakcją dla miłośników biegania oraz zorganizowanego po raz pierwszy marszu Nordic Walking. W biegu
dziecięcym miejsca medalowe zajęli kolejno: Łukasz
Mikołajczyk, Zuzanna Bąkowska i Amelia Cyparska.
Honorowy medal otrzymał także najmłodszy zawodnik –

Wojtuś Śnitka, trzylatek. Wśród kobiet zwyciężyły: Monika
Wiśniewska, Monika Brulińska i Katarzyna Latarska, zaś
wśród mężczyzn: Gabriel Leszczyński, Marcin Cyparski i
Dominik Mikołajczyk. Najważniejszym reprezentantem
naszej gminy w II Biegu Radzanowskim był Wójt Sylwester
Ziemkiewicz, który zaprosił do rywalizacji sportowej także
swoją żonę, Olgę Ziemkiewicz; obydwoje bez problemu
pokonali blisko 5-kilometrowy dystans. Z kolei w marszu
Nordic Walking silne reprezentacje wystawiły dwa gminne
stowarzyszenia tj. Anielski Kredens z Rogozina i Przyjaciele
Gminy Radzanowo. Miejsca premiowane zajęły :
Małgorzata Słomińska (I), Iweta Burna (II) oraz Joanna
Kasperczak & Monika Modlińska (ex aequo III).
Obecni na pikniku Mieszkańcy i Goście brali udział w
licznych konkursach intelektualnych, zmaganiach

sportowych i innych atrakcjach. Nie zabrakło wspólnej
biesiady grillowej i smacznego polskiego rosołu. Każdy
uczestnik miał również szansę na zdobycie nagrody
patriotycznej, gdyż tradycyjnie organizatorzy rozlosowali
wśród uczestników 15 biało-czerwonych ag.
Inicjatorami radzanowskich pikników patriotycznych są
członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Radzanowo
oraz Sekcji Wędkarskiej przy CKiS. Tegoroczna edycja
wpisała się w kalendarium wydarzeń organizowanych pod
hasłem „Gmina Radzanowo dla Niepodległej”, czyli
Gminnych Obchodów 100-lecia Odzyskania
Niepodległości.

„Śpiewaj z nami”
15 maja 2018 r. w Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie odbył się VII Przegląd
Wokalno - Muzyczny „Śpiewaj z nami” organizowany przez Samorządowe
Przedszkole w Radzanowie. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem
„POLSKA MOJA OJCZYZNA” i było jednym z wielu przedsięwzięć zaplanowanych
w naszej gminie, na bieżący rok, w ramach akcji „GMINA RADZANOWO DLA
NIEPODLEGŁEJ”.
Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, placówek
oświatowych, instytucji lokalnych, rodzice i opiekunowie. W przeglądzie wzięły
udział zespoły przedszkolaków z placówek z Rogozina, Słupna, Staroźreb,
Ciółkówka, Stróżewka, Drobina, Bielska i Radzanowa oraz zespoły uczniów z klas I
Szkoły Podstawowej w Radzanowie. Uroczystość poprowadziła Pani Celina Wójcik
i Anna Dąbrowska.
Wszyscy wykonawcy i ich opiekunowie otrzymali nagrody ufundowane przez
Wójta Gminy Radzanowo Pana Sylwestra Ziemkiewicza, Państwa J. i P.
Lewandowskich, M. i D. Ziemkiewicz, M. i D. Krysiak, E. i B. Przedpełskich, M.
Banasiewicz oraz„PHU Eko-Benz”.
Samorządowe Przedszkole w Radzanowie

„Dla Ciebie Ojczyzno…” Powiatowy Konkurs Recytatorski w Rogozinie
„Dla Ciebie Ojczyzno…” – pod takim tytułem odbył się
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie Powiatowy
Konkurs Recytatorski dla Szkół i Przedszkoli. Przybyło
trzydziestu siedmiu recytatorów z siedemnastu przedszkoli i szkół podstawowych powiatu płockiego.
Uczestników jury oceniało w trzech kategoriach: przedszkola, klasy I-III i klasy IV-VII. Jurorzy wysoko ocenili
umiejętności recytatorów, przyznając w kategorii przedszkolnej same najwyższe tytuły „Złotej Liry”, a w pozostałych dwóch tylko Srebrne i Złote Liry”. Najwyższe
nagrody – Grand Prix – zdobyli: kat. przedszkola –
Marcelina Zdunkiewicz z Miejsko-Gminnego Przedszkola
w Drobienie; kat. klasy I-III – Julia Konieczkowska ze Szkoły
Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie; kat. klasy IVVII – Maciej Bogdan ze Szkoły podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Radzanowie.
Recytatorów oceniało jury w składzie: klasy IV-VII –
Milena Kolibczyńska (przewodnicząca jury, polonistka,
dziennikarka Gazety Wyborczej Płock), Magdalena
Kosielińska (dyrektor Centrum Kultury i Sportu w
Radzanowie), Urszula Chotlewska (kierownik Biblioteki
Gminnej w Radzanowie); przedszkola i klasy I-III – Łukasz
Jarzyński (przewodniczący jury, aktor), Katarzyna
Kobrzyńska (wicedyrektor ZSP w Rogozinie, nauczyciel ed.

wczesnoszkolnej), Beata Kapowicka (bibliotekarka).
Nagrody uczestnikom wręczył Sylwester Ziemkiewicz –
wójt gminy Radzanowo i Krzysztof Czerwiński – radny
gminy Radzanowo. Wójt Ziemkiewicz pogratulował
recytatorom i przygotowującym ich nauczycielom
wysokiego poziomu występów. Podkreślił też wagę
patriotyzmu w kształtowaniu młodego pokolenia i rolę
poezji w formowaniu gustów i wrażliwości dzieci i młodzieży. Wyraził też nadzieję, że Rogoziński konkurs może stać
się początkiem karier aktorskich dla wielu utalentowanych
recytatorów.
Podczas przerwy z koncertem pieśni patriotycznych
wystąpił szkolny zespół muzyczny NO NAME, prowadzony
przez Norberta Pałysę i Jerzego Jakowskiego.
Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Szkół i Przedszkoli
przygotowały nauczycielki: Olga Sawicka (główny
koordynator), Beata Kisio, Krystyna Tron, Marlena Kącicka.
Współorganizatorem konkursu było Centrum Kultury i
Sportu w Radzanowie. Konkurs był częścią gminnego
programu obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę.
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Rogozinie
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Uroczysta sesja Rady Gminy
Majowa XL sesja Rady Gminy Radzanowo (30.05.2018 r.)
miała bardzo uroczysty przebieg za sprawą procedowanych uchwał, celebrowania 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz odznaczenia Zasłużonych dla
Powiatu Płockiego i Gminy Radzanowo.
Po przyjęciu porządku obrad i przedłożeniu sprawozdania z działalności międzysesyjnej wójta, głos zabrał Jacek
Szymański – przewodniczący komisji rewizyjnej, który
odczytał wniosek o udzielenie absolutorium z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Jak czytamy w
uzasadnieniu tego wniosku, przy realizacji zadań budżetowych w 2017 roku „Wójt Gminy Radzanowo kierował się
zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w
gospodarowaniu środkami publicznymi”. Następnie
Jolanta Sochacka – przewodnicząca rady gminy przedstawiła treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
opiniującej pozytywnie przedłożone sprawozdania i
poddała pod głosowanie uchwały, w których Radni
jednomyślnie zatwierdzili sprawozdanie nansowe oraz
udzielili Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2017.
Sylwester Ziemkiewicz przyznał, że jednomyślność
głosowań nad absolutorium to wyraz zaufania i aprobaty
wszystkich Radnych dla realizowanej koncepcji rozwoju
gminy Radzanowo. „Wspólnie budujemy tą Gminę,
wspólnie pracujemy na jej rozwój (…) W roku bieżącym
mamy historycznie wysoki, 38-milionowy budżet, z
którego blisko 8 mln zł przeznaczymy na inwestycje. (…)
Inwestycje w całej kadencji zamkną się kwotą blisko 16 mln
zł”, powiedział wójt. Podziękował także radnym i sołtysom
za dobrą współpracę przy realizacji obranej wizji rozwoju, a
pracownikom Urzędu i jednostek podległych za
zaangażowanie i współdziałanie dla dobra wspólnego
Mieszkańców Gminy Radzanowo. Wręczeniem bukietu
kwiatów wójt wyraził szczególne uznanie dla pracy Marioli
Lorenc – Skarbnika Gminy Radzanowo, dziękując za trud,
skrupulatność i rzetelność służb nansowych oraz
ogromną dbałość o stabilność gminnych nansów.
Część ar tystyczną sesji, poświęconą gminnym
obchodom 100-lecia odz ysk ania niepodległości
realizowanym pod wspólnym hasłem „Gmina Radzanowo
dla Niepodległej”, rozpoczął występ podopiecznych
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie oraz uczennic
gminnych szkół. Obok patriotycznych piosenek i pieśni
różnego okresu usłyszeliśmy recytacje wierszy z Przeglądu

Poezji Patriotycznej „Dla Ciebie Ojczyzno…” w Rogozinie.
Nie zabrakło również nagrodzenia laureatów dwóch
gminnych konkursów – plastycznego dla dzieci pt. „Tu
wszędzie jest moja Ojczyzna” oraz twórczego dla dorosłych
pt.„Warto nas odwiedzać! Warto wśród nas zamieszkać!”.
Tradycyjnie, jak w latach ubiegłych, majowa sesja
odniosła się swą treścią również do rocznicy pierwszych, w
pełni wolnych wyborów samorządowych z 27 maja 1990 r.
To moment, w którym mówi się o dokonaniach i
życiorysach ważnych samorządowców, społeczników i
działaczy. Tę wzruszającą część rozpoczęło wręczenie
Medalu„Zasłużony dla Powiatu Płockiego” Panu Januszowi
Balskiemu, wieloletniemu kierownikowi Zakładu
Gospodarczego przy UG w Radzanowie za wieloletnią
sumienną pracę na rzecz rozwoju samorządności. W
imieniu kapituły medalu odznaczenie przekazał
przewodniczący Lech Dąbrowski wraz z radnymi
powiatowymi Pawłem Jakubowskim i Pawłem Tokarskim.
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: lek. Jacka Mizerskiego i
Wiesława Mioduskiego.
Pan Jacek Mizerski, lekarz-internista. Od lat 70-tych
związany rodzinnie i zawodowo z gminą Radzanowo,
gdzie zamieszkał na stałe i objął posadę lekarza w wiejskim
ośrodku zdrowia w Rogozinie. Osoba wrażliwa i oddana
pacjentom, przez dziesięciolecia działająca na rzecz
zapewnienia wysokiej jakości usług zdrowotnych i
programów pro lakt ycznych adresowanych do
mieszk ańców. Autor ytet dla pacjentów,
współpracowników i kolegów- lekarzy. W 2008 r.
odznaczony za zasługi na rzecz ratownictwa i długoletnią
pracę w Pogotowiu Ratunkowym. Od 2012 roku,
motywowany dobrem mieszkańców, właściciel własnego,
nowocześnie wyposażonego ośrodka zdrowia w
Rogozinie. W roku bieżącym obchodzi piękny jubileusz 50lecia pracy zawodowej.
Pan Wiesław Mioduski – związany z gminą Radzanowo
zawodowo i społecznie od wczesnych lat młodości. Osoba,
która zapoczątkowała wiele inicjatyw realnie
poprawiających jakość życia mieszkańców. Radny gminny,
a w latach 1998-2002 także radny powiatowy. Honorowy
Członek OSP w Radzanowie i członek PSL w Radzanowie.
Do dziś swoją pracą, radą i zaangażowaniem chętnie

wspiera różnorodne działania lokalne.
Na zakończenie sesji, z dedykacją dla wszystkich
tegorocznych Zasłużonych, wystąpiła Anna
Czachorowska, pedagog, artystka muzyczna, a prywatnie
mieszkanka gminy Radzanowo. Usłyszeliśmy utwory
patriotyczne oraz wzruszające kompozycje własne ”Iść
naprzód” i „Litania próśb”. Artystce akompaniował syn,
Damian Czachorowski.
„Wspomnienie”
-Pamiętam to, jakby wczoraj,
gdy biegłam przez maków pole,
i mijałam wąską Rosicę,
by zdążyć na pauzę w szkole.
Tu, gdzie kopiesz dziś piłkę
rosły brzozy, topole,
Kierownik nas tam zabierał,
na gęste łąki zielone.
A tam, gdzie listy posyłasz
Niemcy mieli urzędy,
od kiedy do Rogozina
dotarły wojny zamęty.
Odtąd wszyscy za ręce
modlili się przy gurze,
żeby jak najbezpieczniej
przetrwać wojenną burzę.
A dziadek mojego ojca
walczył z Rosją w Ciółkowie,
wtedy powstanie styczniowe
odniosło pierwszą victorię.
I zapamiętaj dziecino,
że ziemia, na której żyjesz
tworzy własną historię,
pamięć o niej nie zginie.
A może, moja królewno,
pytanie do babci masz?
-Prośbę mam tylko jedną,
opowiedz mi jeszcze raz...”
Wiersz Martyny Murawskiej - Laureatki Konkursu pn.
„Warto nas odwiedzać! Warto wśród nas zamieszkać!”
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W Radzanowie „W duszy gra (ła) ... NIEPODLEGŁA”
W niedzielę 3 czerwca br. sala widowiskowa Centrum
Kultury i Sportu w Radzanowie wypełniła się po brzegi
artystami, którym „W duszy gra… Niepodległa”.
Przypadająca w tym roku 100. rocznica odzyskania
niepodległości przez Polskę stała się wyśmienitym
powodem, by pierwszą edycję radzanowskiego
Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów poświęcić
właśnie Ojczyźnie, jej trudnym dziejom, bogatej kulturze
i tradycjom oraz przepięknym krajobrazom. Zaproszenie
organizatorów przyjęły zespoły wokalne, wokalnoinstrumentalne oraz chóry z terenu powiatu płockiego i
sierpeckiego.
Prz ybyłych uczestników w imieniu wsz ystk ich
organizatorów przywitała Magdalena Kosielińska,
dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie.
Uroczystego otwarcia Przeglądu dokonała natomiast
Jolanta Sochacka, przewodnicząca Rady Gminy
Radzanowo.
Artystyczne prezentacje uczestników poddane zostały
ocenom jurorów: Anny Gruszczyńskiej (Chór Vox Singers,
POKiS), Alicji Atlak (CKiS w Radzanowie) oraz Roberta
Krajewskiego (Spółdzielczy Domu Kultury w Płocku).
Rywalizacja toczyła się o Brązowe, Srebrne i Złote
Pięciolinie, przyznawane zgodnie z oceną punktową jury,
przy czym dla zdobywcy największej liczby punktów
przewidziano również Grand Prix Przeglądu. Nie dziwi
więc fakt, że artyści wkładali bardzo dużo serca i talentu w
swoje występy. Raz skłaniały one publiczność do re eksji,
innym razem zachęcały do wspólnego śpiewania,
niekiedy wywoływały uśmiech, a czasem nawet zakręciły
„łezkę w oku”. O mnogości tematyki niech zaświadczy
fakt, że obok kurpiowskiej przyśpiewki „A kedy ja wyjde”
usłyszeliśmy pieśń legionową „Przybyli ułani pod
okienko”, czy hymn Solidarności„Ojczyzno ma”. Ogromne
wrażenie zrobił na wszystkich Chór Para alny EKLEZJA z

Rogozina, który zaśpiewał m.in. „Hymn” Juliusza
Słowackiego, czyli pieśń niepodległościową znaną także
pod tytułem „Bogarodzico, Dziewico!”. Największy aplauz
publiczności wywołał jednak „Biały krzyż” Klenczona i
Czerwonych Gitar w wykonaniu Zespołu WokalnoInstrumentalnego„PROMYK” z Wyszogrodu.
To właśnie ta ostatnie formacja zyskała najwyższe noty
jurorów, dzięki czemu Zespół „PROMYK” otrzymał, poza
Złotą Pięciolinią, także Grand Prix. Zdobywcami
pozostałych Złotych Pięciolinii zostały chóry „ZŁOTA
JESIEŃ” z Radzanowa oraz wspomniana już „EKLEZJA” z
Rogozina. Srebrne Pięciolinie otrzymali natomiast: Chór
„ZŁOTA JESIEŃ” z Mochowa, Zespół Wokalny „TEODORKI”
z Nowej Góry i Zespół Wokalny „18 LAT PLUS VAT” z
Cekanowa. Brązowymi Pięcioliniami nagrodzeni zostali
wykonawcy indywidualni: Pani Romana Niedźwiecka
(solistka z „18 LAT PLUS VAT”) i Kazimierz Radwański
(miłośnik recytacji). Z kolei Pani Małgorzacie Stępniak z
„TEODOREK” jury przyznało wyróżnienie za wykonanie a
cappella wzruszającej piosenki „ Być może…” z
repertuaru Anny German.
Wykonawcy zostali nagrodzeni również przepięknymi
pucharami okolicznościowymi Przeglądu Twórczości
Artystycznej Seniorów „W duszy gra… Niepodległa”
ufundowanymi przez Wójta Gminy Radzanowo,
Sylwestra Ziemkiewicza. Unikalność tych pucharów
zapewnił ich tematyczny projekt i ręczne wykonanie, z
którym efektownie zmierzyły się Panie ze Stowarzyszenia
„Anielski Kredens” z Rogozina.
Jak powiedziała Jolanta Sochacka, Przewodnicząca Rady
Gminy Radzanowo, „nikt nie wyraża tak szczerze i
przejmująco miłości do Ojczyzny, jak Seniorzy – ludzie,
którzy doświadczyli wielu ważnych, trudnych, ale także
chwalebnych i dumnych wydarzeń w dziejach Polski”.
Dziękując za wspaniałe emocje i przeżycia artystyczne,

zaprosiła Artystów do udziału w kolejnej edycji
radzanowskiego Przeglądu„W duszy gra…”.
„Celem nadrzędnym inicjatywy jest integracja
środowiska emerytów, rencistów i inwalidów, których
łączy pasja śpiewania. Ogromnie dziękuję wszystkim
artystom, dyrygentom, akompaniatorom, muzykom,
którzy przyjęli zaproszenie do Radzanowa; już dziś
liczymy na spotkania w kolejnych latach. Zmiennością
tematyki przewodniej chcemy z roku na rok poszerzać
grono uczestników Przeglądu i za każdym razem
odkrywać wspólnie, co nam w duszy gra…”, powiedziała
Magdalena Kosielińska, pomysłodawczyni wydarzenia.
Organizatorem Przeglądu „W dusz y gra…” jest
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo, które
otrzymało do nansowanie ze środków Powiatu
Płockiego. Partnerami projektu są: Wójt i Rada Gminy
Radzanowo, Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
oraz Koło Nr 10 ZERiI w Radzanowie. O wysoki poziom
akustyki występów zadbał Radosław Karwowski (CKiS).
Za fotorelację wydarzenia odpowiadała Agnieszka
Ziemkiewicz (GCI). Seniorzy z Chóru „Złota Jesień”
zapewnili gościnną atmosferę niedzielnego wydarzenia i
słodki poczęstunek.
Wsz ystk im Ar tystom gratulujemy wspaniałych
prezentacji, otrzymanych nagród i wyróżnień. Za
ogromną pomoc nansową w realizacji projektu
składamy szczególne podziękowanie Panu Piotrowi
Siekierskiemu, a za wsparcie merytoryczne Robertowi
Majewskiemu i Tomaszowi Sarniakowi.
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Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2018
Po dwóch latach przerwy rywalizacja sportowopożarnicza strażaków z gminnych jednostek OSP powróciła
na unowocześnione boisko sportowe w Radzanowie.
Niedzielna aura przywitała uczestników i publiczność
Gminnych Zawodów Pożarniczych pięknym słońcem i
lekkim powiewem wiatru. O cjalnego otwarcia wydarzenia
dokonał wójt Sylwester Ziemkiewicz, życząc startującym
wspaniałych wyników, z biciem rekordów włącznie.
Prezentację nabytych umiejętności rozpoczęły
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Radzanowa, dziewczęca
i chłopięca. Występ młodych zawodników zawsze cieszy się
zainteresowaniem zgromadzonej publiczności, która i tym
razem zadbała o gorący doping i gromkie brawa. Osiągnięte
wyniki przeszły jednak najśmielsze oczekiwania i zawodników, i kadry przygotowującej. Debiutująca w zawodach
drużyna MDP dziewcząt, zawiązana zaledwie dwa tygodnie
temu, osiągnęła łącznie 982,4 pkt, zaś drużyna MDP
chłopców wynikiem 1011,55 pkt zaprezentowała się na
poziomie wojewódzkim.

sztafecie pożarniczej i ćwiczeniach bojowych przewidzianych dla drużyn pożarniczych w szranki stanęły 2
drużyny kobiece oraz 5 drużyn męskich. Sprawność
zyczna i sportowy duch rywalizacji pozwolił druhnom OSP
z Radzanowa pokonać rywalki z OSP Woźniki. Obrona
ubiegłorocznego tytułu najlepszej drużyny kobiecej w
gminie Radzanowo oznacza równocześnie prawo startu w
zawodach powiatowych.
Również wśród drużyn męskich ubiegłoroczni triumfatorzy z OSP Juryszewo obronili tytuł najlepszej drużyny
męskiej w gminie Radzanowo. Zwycięstwa tej formacji to w
zasadzie już wieloletnia tradycja, potwierdzona wynikami
punktowymi na poziomie ogólnopolskim (ćwiczenie
bojowe 35,5 sekund, bez punktów karnych / sztafeta 59,2 s).
Pozostałe miejsca zajęły kolejno jednostki: OSP Radzanowo,
OSP Szczytno, OSP Woźniki i OSP Nowe Boryszewo.
Sędzią głównym tegorocznych zawodów był st. kap.
Edward Mysera. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów
czuwała komisja sędziowska w składzie: mł. bryb. Rafał

Szrajber, st. kpt. Michał Sobociński, mł. asp. Łukasz
Szymański i Andrzej Smolczewski.
Na zakończenie wójt Sylwester Ziemkiewicz podziękował
wszystkim druhnom i druhom za wspaniałą rywalizację w
duchu fair play oraz za widowiskową prezentacsprawności
zycznej i zdobytych umiejętności bojowych. Do tych
gratulacji i nagrodzenia zwycięzców przyłączyli się także:
Jolanta Sochack a - przewodnicząca Rady Gminy
Radzanowo, Jacek Gackowski – Prezes Gminnego Oddziału
Związku OSP RP, Krzysztof Bijata – Komendant Gminnego
Oddziału Związku OSP RP, Wiceprezesi Gminnego Oddziału
Związku OSP RP Hubert Pietrasiak i Marek Tokarski oraz
radni powiatowi Paweł Jakubowski i Paweł Tokarski.
Wszystkim startującym w tegorocznych zawodach
gratulujemy osiągniętych wyników i dziękujemy za
wspaniałe emocje i podjętą walkę sportową. Zwycięskim
drużynom życzymy powodzenia w zawodach powiatowych.

statutową działalność płockiej Fundacji Portal Fm Pomagamy Dzieciom.
Nie dziwi więc fakt, że podczas siódmej edycji
Międzypowiatowego Konkursu "Mazowsze Czysta Kraina"
zaangażowanie Pani Elżbiety Michalskiej zostało nagrodzone pucharem Eko Osobowość Roku 2018 w kategorii
Samorządowiec. W kategorii Firma puchar otrzymała
Firma Tarket Styl z Płocka. Honorowy Patronat nad
wydarzeniem objęli: Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski i
Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski.
Gratulujemy Pani Elżbiecie Michalskiej otrzymanej
nagrody.
Zachęcamy wszystkich Mieszkańców do włączenia się w
inicjatywę zbierania korków. Do Państwa dyspozycji

pozostają specjalnie oznaczone pudełka w Urzędzie
Gminy w Radzanowie, w Domu Ludowym w Rogozinie
i w Centrum Kultur y i Spor tu w R adzanowie.
„Zbieraj(my) korki. To takie proste!”.

Eko Osobowość Roku 2018
Pani Elżbieta Michalska, pełniąca na co dzień funkcję
sołtysa Starego Boryszewa, to od kilku lat orędowniczka
działań dobroczynnych. Ogromną determinacją i zaangażowaniem zaraziła w swoim środowisku wiele osób, rm i
instytucji, które tworzą dziś niezwykle skuteczną sieć
zbierania kolorowych nakrętek. A wszystko zaczęło się 7
lat temu…
Podczas pikniku w Rogozinie do rąk Pani Elżbiety tra ła
ulotka płockiej Fundacji Portal Fm - Pomagamy Dzieciom z
hasłem „Zbieraj korki. To takie proste!”. Celem proponowanej w folderze akcji było gromadzenie funduszy na rzecz
dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Z premii
za przekazane nakrętki Fundacja zakupuje następnie
sprzęt rehabilitacyjny i opłaca turnusy zdrowotne dla
dzieci.
Nasza bohaterka bez wahania rozpoczęła zbiórkę;
najpierw we własnym domu, wśród rodziny i sąsiadów
propagowała „akcję korkową”. Jednym z pierwszych
pomysłów było zawieszenie przy publicznych pojemnikach na śmieci specjalnego wiadra z napisem „Tu wrzucaj
plastikowe nakrętki!”. Na zebraniach z sołtysami, a nawet
podczas obrad sesji rady gminy Pani Elżbieta Michalska
uczyła, że nie trzeba dużo wysiłku, by kolorowa nakrętka z
wody mineralnej, soku, czy płynu do prania zamieniła się
na złotówki pomagające potrzebującym.
Dziś nikogo z nas nie dziwią specjalnie oznakowane
pojemniki wystawione w gminnych instytucjach.
Mieszkańcy chętnie gromadzą w nich plastikowe nakrętki,
a te - właśnie za pośrednictwem Pani Sołtys – wspierają
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Nie daj się oszukać!
17 czerwca 2018r. w sali widowiskowej Centrum Kultury i
Sportu w Radzanowie odbyła się niezwykła premiera premiera sztuki „Nie daj się oszukać” w reżyserii Mariusza
Pogonowskiego, znanego aktora i reżysera Teatru
Dramatycznego w Płocku. Scenariusz napisał Alek Pietrzak,
płocczanin, absolwent Warszawskiej Szkoły Filmowej na
wydziale reżyserii. Za swój pierwszy krótkometrażowy lm
„Mocna kawa wcale nie jest taka zła” otrzymał m.in.:
Nagrodę Główną na Festiwalu Filmowym Dwa Brzegi.
Premiera inscenizacji pn. „Nie daj się oszukać” to efekt
warsztatów teatralnych, w których uczestniczyli seniorzy z
Koła Nr 10 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Radzanowie i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Radzanowie
oraz młodzież ze szkoły w Radzanowie. Warsztaty prowadzone przez Mariusza Pogonowskiego polegały na pracy
nad tekstem, nauce dykcji i postawy scenicznej, a następnie
aktorzy pracowali na podstawie scenariusza nad spektaklem. Dodatkowo brali udział w spektaklu pn. „Berek czyli
upiór w moherze” w Teatrze Dramatycznym w Płocku oraz
w lekcji teatralnej podczas której poznali tajniki pracy
teatru, zwiedzali pracownie teatralne oraz kulisy teatru.
Sztuka„Nie daj się oszukać!” przestrzega przed oszustami
wyłudzającymi od starszych osób pieniądze metodą na
tzw. „wnuczka”, „policjanta” czy „inkasenta”. Oszuści
najczęściej posługują się książkami telefonicznymi,

wybierając numery osób o imionach często występujących u osób starszych. Następnie dzwonią na wybrany
numer telefonu, a rozmowę prowadzą w taki sposób, aby
oszukiwana osoba uwierzyła, że rozmawia z kimś ze swojej
rodziny i sama wymieniła jego imię oraz inne dane,
pozwalające oszustom wiarygodnie pokierować dalszą
rozmową. W rozmowie dzwoniący prosi o udzielenie pilnej
pożyczki, stosując różnorodne„historie”.
Temat okazał się niezwykle ważny, bo i zainteresowanie
nim zaskoczyło organizatorów - sala widowiskowa w
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie wypełniła się po
brzegi. Wśród widowni znaleźli się mieszkańcy gminy
Radzanowo oraz liczne grono gości z okolicznych, jak i
dalszych miejscowości.
Sądząc po gromkich brawach – aktorzy czyli seniorzy i
młodzież stanęli na wysokości zadania, ale nie spoczęli na
laurach. Za nimi kolejne emocjonujące występy w Gminnej
Bibliotece w Słubicach, w Domu Dziennego Pobytu SeniorWigor w Stanowie oraz Gminnym Centrum Kultury
MultiOsada w Małej Wsi.
Sztuka „Nie daj się oszukać” powstała w ramach projektu
pn. „Bezpieczni seniorzy” realizowanego przez Fundację
„Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” do nansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Partnerami są: Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie,
Drużyna Harcerska „Wędrowne Ptaki” z Radzanowa,
Gminne Centrum Informacji w Radzanowie oraz Wójt
Gminy Radzanowo p. Sylwester Ziemkiewicz.
W ramach projektu zostanie także przeprowadzony cykl
warsztatów dla seniorów z gmin: Radzanowo, Bodzanów,
Słubice i Sierpc podczas których seniorzy zdobędą wiedzę
jak zachować się w sytuacji zagrożenia, jak zadbać o swoje
bezpieczeństwo, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych
między innymi takich jak: pożar, wypadek drogowy,
powódź, zatrucie środkami toksycznymi ale i również
drobnymi zdarzeniami mającymi miejsce w domu,
uwzględniając różny zakres doświadczeń seniorów. Bo
przecież część seniorów to osoby, które zamieszkują
samotnie lub większość dnia pozostają w mieszkaniu bez
obecności innych, a więc są„zdani sami na siebie”.

studentów już wie, że warto było przełamać wszystkie lęki i
obawy. Mają za sobą wykłady o tematyce historycznej,
spotkanie z psychologiem, bankowcami, samorządowcami. Na zaproszenie wójta Sylwestra Ziemkiewicza wzięli
udział w seminarium pt. „W trosce o Seniorów”, otrzymując
praktyczne porady o prawach pacjenta i ostrzeżenia o
oszustwach „na wnuczka” i „na policjanta”. Poza teorią
program studiów obejmował również zajęcia praktyczne,
a wśród nich manualne zajęcia kreatywne z technikami
zdobienia przedmiotów i tworzenia biżuterii oraz wykład i
doświadczenia chemiczne pt. „Chemia organiczna w
probówce, czyli związki biologicznie czynne” prowadzone
przez Jolantę Sochacką. Największe wyzwanie stanowił dla
naszych Studentów cykl zajęć komputerowych, zaś

najwięcej pozytywnych emocji dostarczała rekreacja w
greckich rytmach podczas„Tańca w kręgu”.
Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2017/2018
miało miejsce w sierpeckim skansenie w dniu 02 lipca br.,
gdzie każdy Student otrzymał okolicznościowy dyplom
ukończenia I roku PPUTW.
Zachęcamy Mieszkańców gminy Radzanowo do podjęcia
studiów „trzeciowiekowych”; formalności ograniczają się
do pisemnej deklaracji przystąpienia do PPUTW. Czekamy
właśnie na Was!!! To wspaniała zabawa i ciekawa forma
spędzania wolnego czasu.

Iwona Marczak
Prezes Fundacji „FLZP Młodzi Razem”

Jak dobrze być Studentem…
„W życiu nigdy nie jest za późno na trzy rzeczy: miłość,
naukę i spełnianie marzeń”. Taka idea przyświeca wszystkim Seniorom, którzy w listopadzie ubiegłego roku
rozpoczęli swą przygodę z Płockim Powiatowym
Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Gminne Koło PPUTW w
Radzanowie liczy 15 studentów – ludzi niezwykle ambitnych, ciekawych świata, otwartych na nowości i zmiany.
Wyposażeni w indeksy i studenckie legitymacje ruszyli w
podróż po świecie nauki, rekreacji i aktywnego spędzania
wolnego czasu.
Pierwszy rok akademicki niósł ze sobą wiele niewiadomych. Jak będzie wyglądała nauka? Czy zaliczenia i egzaminy
to formalność? Czy studenckie życie po sześćdziesiątce to
wielkie wyzwanie? Po pierwszym roku każdy z naszych

Koordynator Gminnego Koła PPUTW
Magdalena Kosielińska
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Bieszczady Challenge

Zielona szkoła - Karpacz 2018

37 uczniów klas 4a, 5a, 5b, 6a i 6b Szkoły Podstawowej w Radzanowie uczestniczyło w
zielonej szkole w Bieszczadach, która odbyła się w dniach 14-18 maja. Opiekunami były
panie Magdalena Wolińska, Elżbieta Podwiązka, Justyna Górecka, a organizatorami
Monika Wolińska i Ireneusz Gontarek. Mieszkaliśmy w hotelu Skalny Spa w miejscowości
Polańczyk, z widokiem na Zalew Soliński.
Pierwszego dnia w programie wycieczki mieliśmy zwiedzanie z przewodnikiem
Sandomierza. Zobaczyliśmy zamek, ratusz na Starym Mieście, zabytkowe kamienice,
przeszliśmy przez ucho igielne (czyli najwęższą uliczkę) oraz podziemną trasą turystyczną.
Weszliśmy na taras widokowy na bramie opatowskiej, skąd można było zobaczyć piękną
panoramę miasta. Przeszliśmy wąwozami lessowymi i robiliśmy sobie w miejscowym
muzeum zdjęcia z ojcem Mateuszem i innymi bohaterami serialu. Wieczorem dojechaliśmy do naszego miejsca pobytu, czyli Polańczyka. Drugiego dnia uczestniczyliśmy w
żeglarskim pikniku nad Soliną. Oprócz różnych konkurencji sportowych, takich jak rzut
„kołem ratunkowym”, przeciąganie liny, czy wyścigi na nartach czteroosobowych – każdy
chętny uczestnik mógł pochodzić suchą stopą po Jeziorze Solińskim. Aquazorbing polega
na tym, że znajduje się człowiek we wnętrzu dużej, przeźroczystej kuli na ta i wody.
Kolejnym punktem programu był spływ pontonami po Sanie. Byliśmy również w Muzeum
Bojków, gdzie poznaliśmy ich historię i tradycje. Wieczorem wszystkich czekała fantastyczna zabawa podczas dyskoteki w pianie. W środę pogoda nas nie rozpieszczała i padało
– weszliśmy więc z panem przewodnikiem tylko do schroniska pod Mała Rawką. Odbyła
się wycieczka autokarowa po najciekawszych miejscach Bieszczad. Widzieliśmy na żywo
żubry oraz zwiedziliśmy muzeum przyrodnicze. Pan przewodnik opowiadał dużo ciekawych historii o Bieszczadach. Wieczorem mieliśmy ognisko w Dymnej Chacie. W czwartek
powitało nas piękne słońce i uczestniczyliśmy w grze terenowej Bieszczady Challenge.
Podzieleni na dwie drużyny – Pasieki i Folwark podążaliśmy według mapy i szukaliśmy
ukrytych haseł. Ponieważ poprzedniego dnia spadło dużo deszczu – to po trasie gry było
super błotniście – niektórzy z nas za darmo mieli maseczki błotne. Naszym celem było
dotarcie do opuszczonej łemkowskiej wsi Bereżnicy Niżnej. Pani instruktor opowiedziała
nam smutną historię tych okolic. Po południu mieliśmy rejs statkiem po Solinie z pięknymi
widokami na krajobrazy oraz zaporę. Po powrocie odbyły się Igrzyska Dmuchańców –
walki sumo, megapiłkarzyki. Ostatniego dnia spacerowaliśmy po zaporze oraz był czas na
zakup pamiątek. W drodze powrotnej zwiedzaliśmy Wozownię i Stajnie przy Zamku w
Łańcucie. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni późnym wieczorem wróciliśmy do
Radzanowa.

W dniach 4-8.06.2018r. odbyła się Zielona Szkoła dla klasy IIb i IIIb, której organizatorami
były pani Joanna Słupecką i pani Ewa Gontarek..
W ciągu pierwszych dwóch dni podziwialiśmy zabytki i architekturę Wrocławia, oglądaliśmy jego panoramę z najwyższej wieży widokowej w Polsce, a także zachwycaliśmy się
fauną i orą wrocławskiego zoo oraz tańczącymi fontannami. Trzeciego dnia z Karpacza
wjechaliśmy nowoczesnym wyciągiem na Małą Kopę, a stamtąd ruszyliśmy zdobywać
najwyższy szczyt Karkonoszy - Śnieżkę. Po wyprawie zakończonej sukcesem przeżyliśmy
dreszczyk emocji zjeżdżając jednym z najdłuższych torów saneczkowych w Polsce "Kolorowa" w Karpaczu..
Kolejnego dnia, przy utrzymującej się przepięknej pogodzie wspięliśmy się do ruin
zamku Chojnik gdzie wysłuchaliśmy zajmującej historii tego miejsca, a z wieży widokowej podziwialiśmy panoramę Karkonoszy. Następnie udaliśmy się do jednego z piękniejszych miejsc w tej okolicy - wodospadu Kamieńczyk. Dzień zwieńczyła wizyta w hucie
szkła , gdzie mieliśmy możliwość wzięcia udziału w warsztatach.
Na koniec naszego pobytu odwiedziliśmy zabytkową skandynawską świątynię Wang jedną z 31 na świecie, zbudowaną z drewna bez użycia gwoździ. Kolumny wewnątrz
kościółka zrobione zostały z masztów z łodzi Wikingów.
Po zakupie ostatnich pamiątek pełni wrażeń wróciliśmy do domu.
Ewa Gontarek

Monika Wolińska

Gorączka złota PCK
W kwietniu i maju Szkolne Koło PCK prowadziło zbiórkę miedzianych monet 1-, 2- i 5groszowych. Jest to akcja ogólnopolska ph. Gorączka złota. Ma ona na celu zebranie tych
monet o najniższym nominale, które często poniewierają się w naszych domach i wykorzystanie ich na cele osób potrzebujących, głównie dzieci. W naszej szkole do akcji włączyły
się wszystkie klasy, a także indywidualni uczniowie przynosząc często powyżej 2 kg takich
monet. Łącznie nasza placówka zebrała ponad 54 kg drobnych pieniążków, które po
przesortowaniu zgodnie z nominałem zostały przekazane do Oddziału PCK w Płocku. Klasy
i osoby wyróżniające się w zbiórce otrzymają specjalne dyplomy z podziękowaniem,
wręczone na forum szkoły. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji i zachęcamy
już dziś do gromadzenia małych pieniążków na następny rok.
Renata Wiśniewska

Obóz sportowy w Chorwacji
W dniach 08-15 maja 2018r odbył się obóz sportowy i
jednocześnie językowo- naukowy klas Publicznego
Gimnazjum w Radzanowie do Chorwacji. Młodzież klas
drugiej i trzeciej oraz aktywni absolwenci uczestniczyli w
cyklu treningów i różnorodnych zajęć przewidywanych
programem obozu, m.in. wycieczki piesze nadmorską
plażą, urokliwe Plitwickie Jeziora, czy wodospady Krka.
Trasy powiodły nas przez urokliwe zakątki Riwiery
Zadarskiej. Uczestnicy poprzez różnorodne zadania, gry i
zabawy wzbogacali swoje umiejętności sportowe i wiedzę
obcując jednocześnie z przyrodą i podziwiając uroki
Chorwacji.
Aktywność zyczna budzi optymizm życiowy człowieka,
przygotowuje do wypełnienia obowiązków społecznych,
głównie odnoszących się do pracy zawodowej, rozwijając
te dyspozycje, które decydują o jakości i efektywności
pracy. Są nimi: wytrwałość, energia, odporność na trudy,
dokładność oraz systematyczność. Rozładowuje także
napięcie i stres. Myślę, że każdy uczestnik wrócił do pracy z
nastawieniem na sukces. Wyjazd był możliwy dzięki
wsparciu sponsorów, którym na łamach naszej gazety
składam podziękowanie. Za okazaną pomoc dziękuję:
Panu Wójtowi Sylwestrowi Ziemkiewiczowi, Cezaremu
Wieczorkowskiemu prezesowi STU, Pani Annie
Bornińskiej Dyrektor Banku w Radzanowie, Panom S.

Goszczyckiemu, Z. Banaszczakowi oraz W. Nowickiemu z
rmy „Bango”, Tomaszowi Jarosińskiemu z Firmy Okruszek.
Obecnie trwają dla uczniów wakacje. Życzę wszystkim

wypoczynku i proszę nie zapominać o aktywności
zycznej.
Jolanta Sochacka
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Fantastyczny Community Day z ﬁrmą Levi Strauss
Levi's kształci następne pokolenia – tak można
podsumować tegoroczną edycję Community Day,
który rma Levi Strauss zorganizowała po raz drugi w
naszej szkole.
Community Day (Dzień Wspólnoty) to wieloletnia
akcja rmy Levi Strauss, mająca na celu rozwijanie
związków tej najsłynniejszej, amerykańskiej fabryki
spodni jeansowych z regionem, w którym funkcjonuje.
W tym roku po raz drugi Zespół Szkolno-Przedszkolny
w rogozinie nawiązał współpracę z płocką fabryką
Levisa.
Szesnaście wolontariuszek (pracownic Levisa)
odwiedziło naszą szkołę. Panie uczyły dzieci z klas I-IV
kroju i szycia. Pod ich czujnym okiem dzieci wykonały
poduszki, które ozdobiły później kolorowymi tkaninami i guzikami. Ukończone poduszki uczniowie wzięli
do domów.

Współpracę z Levisem zawdzięczamy pani Jolancie
Brudzyńskiej, – pracownicy Levisa, mieszkance
Rogozina.
Pracujące dzieci i wolontariuszki odwiedził Sylwester
Ziemkiewicz wójt gminy Radzanowo.
Community Day posłużył też do prezentacji naszych
umiejętności artystycznych. Dzieci zaprezentowały
gościom program artystyczny „Twoja twarz brzmi
znajomo”. Program wyreżyserowała i przygotowała
Iwona Zalewska, nauczycielka wf-u i muzyki.
W przerwach znaleźliśmy czas na pogawędkę, kawę,
ciastko i grochówkę. Przemiłą atmosferę i ogromną
pomoc – jak zwykle – zawdzięczamy mamom z Rady
Rodziców.
W organizację święta aktywnie włączyli się wszyscy
nauczyciele i pracownicy szkoły, za co składamy im
serdeczne podziękowania. Fot. M. Ostrowska

25. Drużyna Harcerska „Wilcza Wataha” ruszyła w teren!
Późnym piątkowym popołudniem 18 maja br. mieszkańcy Rogozina i okolic mogli usłyszeć piosenki i pląsy
harcerskie, które dwa zastępy harcerzy wyśpiewywały
podczas gry terenowej.
Pierwszy zastęp ruszył w drogę tuż przed 18. Podczas
wędrówki pozostawił swoim kompanom szereg wskazówek wyznaczających trasę. Ponadto w oznaczonych
miejscach ukrył listy z zadaniami dla swoich przeciwników. Zastęp tropiący musiał m.in. rozwiązać krzyżówkę
dotyczącą historii i symboliki harcerstwa, zaśpiewać
harcerską piosenkę, zatańczyć taniec buszmeński oraz
wykonać harcerski okrzyk. Zastępy spotkały się podczas
ostatniego zadania, a potem szybkim tempem wróciły
do harcówki.
Harcerze pokonali trasę 10 km, pomimo odczuwanego
zmęczenia każdemu dopisywał świetny humor. Dla

zaspokojenia wilczych apetytów uczestnicy biwaku
posilili się pizzą z lokalnej pizzerii. Kolejnym punktem
programu było świeczkowisko. Druhny i druhowie po
utworzeniu bratniego kręgu i delikatnym uścisku dłoni,
którą nazywają „iskrą przyjaźni”, rozpoczęli wieczornicę.
W blasku świec śpiewano kultowe piosenki harcerskie tj.
„Płonie ognisko”, „Keja”, „Krajka”, „Hej, przyjaciele”, „Stokrotka”.
Harcerski biwak był świetną okazją do lepszego
poznania siebie nawzajem, nauki technik harcerskich,
pląsów i piosenek.
Opiekunami drużyny harcerskiej są: Olga Sawicka i
Iwona Zalewska.

DANE KONTAKTOWE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

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

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

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
Samorządowe Przedszkole w Radzanowie
ul. Marii Konopnickiej 3
tel.: (24) 265-43-44
www.spr.przedszkolowo.pl

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

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

ZAWSZE AKTUALNE INFORMACJE NA STRONIE GMINY RADZANOWO
WWW.RADZANOWO.PL

