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STRONA 2

I sesja Rady Gminy Radzanowo w kadencji 2018-2023

Ślubowanie radnych i wójta oraz wybór prezydium
rady – to główne punkty I sesji rady gminy Radzanowo,
która odbyła się 21 listopada 2018 r.
Otwarcia posiedzenia inaugurującego VIII kadencję
samorządu terytorialnego na lata 2018-2023 dokonał
radny - senior Sylwester Dębski. Sesja rozpoczęła się od
uroczystego wręczenia zaświadczeń potwierdzających otrzymanie mandatu radnego oraz wójta gminy
Radzanowo. Z rąk Teresy Bernat, przewodniczącej
Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia otrzymali:
Krzysztof Czerwiński, Sylwester Dębski, Kazimierz
Gajewski, Krzysztof Janecki, Urszula Jaszczak, Robert
Kozłowski, Katarzyna Makowska, Włodzimierz Pełka,
Kamil Raczyński, Krzysztof Sobczak, Jolanta Sochacka,
Jacek Sz ymańsk i, Rober t Tok arsk i, Sławomir
Trojanowsk i, Marcin Woźniak ,
a także wójt-elekt Sylwester Ziemkiewicz. Następnie
odbyła się ceremonia ślubowania nowo wybranych
radnych. Po odczytaniu roty ślubowania: "Wierny
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej
gminy i jej mieszkańców." każdy z 15. radnych pot-

wierdził złożenie przysięgi słowami: „Ślubuję. Tak mi
dopomóż Bóg”.
Zgodnie z zatwierdzonymi zmianami w porządku
obrad, I sesja rady gminy Radzanowo wyłoniła również
prezydium rady. Po głosowaniach tajnych przewodniczącą rady została Jolanta Anna Sochacka, a wiceprzewodniczącymi Sławomir Trojanowski i Kazimierz
Jan Gajewski. Stosowne uchwały w sprawie powołania
członków prezydium radni podjęli jednomyślnie.
Przysięgą o treści: „Obejmując urząd wójta gminy
uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla
dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.
Tak mi dopomóż Bóg.” ślubowanie złożył także
Sylwester Ziemkiewicz. Podziękował za dotychczasową współpracę radnym, sołtysom i wszystkim
pracownikom Urzędu Gminy i jednostek podległych.
Wyraził uznanie wobec Mieszkańców, którzy wysoką
frekwencją w wyborach potwierdzili, jak ważny jest
rozwój naszej gminy. Pogratulował nowo wybranym
radym i zadeklarował konstruktywną współpracę
w kadencji 2018-2023 dla wszystkich działań podnoszących jakość życia w gminie Radzanowo.

Kierownik Janusz Balski przeszedł na emeryturę
Ostatni dzień listopada 2018 r. był również ostatnim dniem pracy zawodowej
p. Janusza Balskiego, Kierownika Zakładu Gospodarczego. Po 11 latach pracy
w jednostce podległej Urzędowi Gminy w Radzanowie i ponad 40 latach stażu
pracy na zasłużoną emeryturę przeszedł samorządowiec i społecznik, dbający na
co dzień o dobro Mieszkańców naszej społeczności.
Chyba tylko nieliczni nie mieli okazji poznać osobiście lub przynajmniej spotkać
p. Balskiego podczas jego codziennych obowiązków w terenie. Profesjonalizm
i fachowość kierownika Zakładu Gospodarczego ułatwiały realizację wielu
strategicznych inwestycji gminnych na przestrzeni tych lat. Również bieżące
remonty i odśnieżanie gminnych dróg, budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej,
układanie kostki brukowej, modernizacje świetlic wiejskich, zakładanie i modernizowanie placów zabaw, utrzymanie terenów zielonych, to zadania, przy których
nadzór techniczny i wykonawczy pełnił zwykle kierownik Balski.
Nie dziwi więc fakt, że pod adresem p. Janusza Balskiego popłynęło wiele słów
uznania i wdzięczności. Od tak osobistych, jakie wygłosił Sylwester Ziemkiewicz,
wójt Gminy: „Był Pan dla mnie jednym z pierwszych i największych nauczycieli
pracy w samorządzie (….).W imieniu naszego samorządu dziękuję za te 11 lat,
które Pan tu przepracował. Za to, że zbudował Pan Zakład Gospodarczy jako
jednostkę, rmę, która przy wielu przedsięwzięciach była niezbędna, bez której
wielu rzeczy nie udałoby się zrobić.” Nie zabrakło również podziękowań
od radnych gminnych i powiatowych, sołtysów, urzędników Urzędu Gminy
w Radzanowie, gminnych jednostek samorządowych, placówek oświatowych
i organizacji pozarządowych, a także wielu Mieszkańców gminy Radzanowo,
którzy niezwykle wysoko cenili współpracę z p. Januszem Balskim.
Przyłączamy się do życzeń wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia i satysfakcji
z życia osobistego.

Podczas sesji podjęto również uchwałę o składzie
osobowym komisji stałych rady gminy. Komisja
Rewizyjna: Przewodniczący - Robert Tokarski,
Członkowie Komisji - Sylwester Dębski i Urszula
Jaszczak. Komisja Oświaty, Budżetu, Bezpieczeństwa i
Spraw Socjalnych: Przewodniczący - Krzysztof Sobczak
, Członkowie Komisji - Marcin Woźniak , Sławomir
Trojanowski , Krzysztof Czerwiński. Komisja Rolnictwa i
Gospodarki: Przewodniczący - Robert Kozłowski,
Członkowie Komisji - Katarzyna Makowska, Kamil
Raczyński, Włodzimierz Pełka, Krzysztof Janecki, Jacek
Szymański, Kazimierz Gajewski. Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji: Przewodniczący - Krzysztof
Janecki, Członkowie Komisji - Włodzimierz Pełka
i Marcin Woźniak.
Nowością obrad kadencji 2018-2023 jest elektroniczna obsługa posiedzeń, rejestracja obrazu i dźwięku
oraz prezentacja on-line przebiegu sesji prezentowana
po adresem: http://radzanowo.esesja.pl/
(www.radzanowo.pl w zakładce Władze GminyRada Gminy-e-sesja). Nagrania wideo z sesji rady
gminy Radzanowo będą zamieszczane chronologicznie na kanale YouTube .

STRONA 3

Kolejne inwestycje drogowe na ﬁniszu
Kończący się rok 2018 ob tował w wiele inwestycji
drogowych na terenie całej gminy Radzanowo.
Odbudowa i remonty dróg realizowano zarówno
dzięki pozyskanym przez nasz samorząd środkom
zewnętrznym, jak i w oparciu o własne środki budżetowe.
Do nansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020 w wys. 682,6 tys. zł otrzymała
inwestycja na ulicy Osiedlowej w Rogozinie.
Ukończoną w ostatnich dniach modernizację
poprzedziła budowa sieci gazowej i kanalizacyjnej.
Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie nowej
nawierzchni z betonu asfaltowego, umocnienie
poboczy kruszywem, budowę chodnika i zjazdów
z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia oraz
powierzchni zielonych. To znacząca ulica w infrastrukturze drogowej Rogozina, stanowiąca łącznik
między drogą powiatową Rogozino-Białkowo a ulicą
Mazowiecką, dojazd do osiedla domów jednorodzinnych, miejscowego ośrodk a zdrowia

i punktów handlowych.
Dotacją w wys. 199,6 tys. zł z Europejskiego
Funduszu Rolnego działającego w ramach PROW
nansowana jest modernizowana aktualnie droga
gmina w miejscowości Stróżewko. Zadanie to
obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej
o długości o blisko 900 m oraz poboczy i zjazdów.
To zadanie również poprzedziło ułożenie sieci
gazowej i kanalizacyjnej.
Z kolei z ze środków własnych gmina wyremontowała w ostatnim czasie ok. 400 m drogi
w Starym Boryszewie.
Kolejną inwestycją z udziałem środków zewnętrznych jest ciąg pieszo – jezdny w radzanowskim
parku. Odcinek ulicy Parkowej o długości 80 m,
od ul. Kredytowej w kierunku domów jednorodzinnych został utwardzony starobrukową kostką
betonową. To druga utwardzona alejka w granicach
parku; prace na tym odcinku zakończyły się
w listopadzie.

Nowy samochód w OSP Woźniki
W dniu 8 listopada 2018 r. do Ochotniczej Straży
Pożarnej w Woźnikach sprowadzony został długo
wyczekiwany, nowy, średni samochód ratowniczogaśniczy marki MAN 13.290 z napędem 4x4. Nowy
pojazd zastąpił prawie czterdziestoletni, mocno
wysłużony samochód marki STAR 244, który służył
jednostce w Woźnikach od połowy lat 80-tych.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 776 tys. zł.
Inwestycja otrzymała dotacje: Gminy Radzanowo
(214 tys. zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej (380 tys. zł), Samorządu
Województwa Mazowieckiego – (130 tys. zł),
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (50 tys.
zł) oraz wkładu własnego OSP Woźniki (2 tys. zł).
Zakupiony nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy
posiada kompozytową zabudowę pożarniczą,
wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności
3500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 350
litrów, linię szybkiego natarcia o długości 60m,
pneumatyczny masz oświetleniowy. Posiada również
niezbędny sprzęt do różnorodnych działań ratowniczo-gaśniczych. Jego pozyskanie w znacznym

Program „Czyste Powietrze”

Nowy sprzęt dla jednostek OSP
Blisko 40 tys. zł kosztował sprzęt, który tra ł do
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu
gminy Radzanowo. Uzupełnienie wyposażenia było
możliwe dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości,
Powiatu Płockiego oraz budżetu gminnego; udział
nansowy gminy to niecałe 4 tys. zł.
Wśród pozyskanego sprzętu specjalistycznego OSP
w Radzanowie pozyskało m. in.: de brylator, nosze,
ubranie specjalne (2 szt.) i koszarowe (1 szt.), mostek
przejazdowy. Do OSP Juryszewo tra ły m.in.: węże,
hełmy i pasy strażackie. OSP w Rogozinie doposażono
w de brylator, a do jednostki w Woźnikach zakupiono
m.in.: piłę ratowniczą, latarki akumulatorowe, sprzęt
do znakowania terenu akcji.
Wyposażenie w nowy sprzęt zwiększa potencjał
bojowy gminnych jednostek OSP poprzez zwiększe-

stopniu zwiększa poziom bezpieczeństwa na terenie
gminy Radzanowo, podnosi skuteczność działań
w niesieniu pomocy w chwilach zagrożenia życia,
zdrowia i mienia mieszkańców oraz wszystkich
oczekujących ratunku.
Jednostka OSP w Woźnikach to straż o ponad
stuletnich tradycjach. Od 1997 roku należy do
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Przydzielony druhom nowoczesny wóz bojowy
otwiera kolejny ważny etap w bogatej historii
woźnickiej straży.

nie możliwości profesjonalnej pomocy poszkodowanym w trakcie zdarzeń drogowych, czy klęsk żywiołowych. Maksymalizacja bezpieczeństwa Mieszkańców
naszej gminy to priorytet, o którym nikogo nie trzeba
przekonywać.

Ruszył nabór wniosków do “Czystego
Powietrza” – nowego programu
WFOŚiGW. Skierowany jest głównie
do osób zycznych, które mogą uzyskać
do nansowanie do wymiany
nieekologicznego źródła ciepła
i/oraz termomodernizacji budynków.
Wnioski należy składać bezpośrednio
do Wojewódzkich Funduszu Ochrony
Środowiska. Więcej informacji
o programie oraz wnioski znajdują się
na https://portal.wfosigw.pl/
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Zmiany w zasadach segregacji odpadów
Krajowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi ma na celu systematyczne zwiększanie
poziomu recyklingu i odzysku odpadów zbieranych
selektywnie tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach obliguje samorządy terytorialne do
osiągnięcia minimum 50-procentowego wskaźnika
recyklingu do końca 2020 roku. Tak określony cel
wymaga zaangażowania każdego Mieszkańca
w poprawne segregowanie śmieci i odzyskiwanie
surowców wtórnych oraz odpadów biodegradowalnych, bezpośrednio w każdym gospodarstwie
domowym.
Co robimy źle?
Dotychczasowe praktyki wskazują, że niestety
na naszej gminy popełniane są liczne błędy w
prawidłowej segregacji odpadów. Jak wynika z analiz
rmy REMONDIS, nierzadkie są przypadki:
- wrzucania do pojemników na odpady zmieszane
surowców, które podlegają procesowi recyklingu
np. papieru;
- wrzucania odpadów segregowanych w niewłaściwe worki, mimo stosownych instrukcji na tych
workach;
- używania worków przeznaczonych do selektywnego gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów
do zbierania śmieci zmieszanych;

Niepokojący problem stanowi również zbiórka
odpadów wielkogabarytowych, a raczej to, co do niej
tra a. Niestety poza dozwolonymi odpadami
gabarytowymi jak wersalki, dywany, meble, zużyte
sprzęty elektryczne i elektroniczne, czy opony tra ają
tam niedozwolone odpady poremontowe, czy części
samochodowe.
Co się zmieni z dniem 1 stycznia 2019 r.?
Od stycznia 2019 będą obowiązywać nowe zasady
segregacji odpadów oraz organizacji mobilnych
zbiórek odpadów wielkogabarytowych.
1. Selekcja odpadów podzielona będzie nie na 3
a na 4 frakcje, w tym na zbierane do worków: koloru
żółtego - metale i tworzywa sztuczne, koloru niebieskiego - papier, koloru zielonego - szkło oraz na
gromadzone, jak dotąd w specjalnych pojemnikach
odpady zmieszane. Nowe worki będą dostarczane
przez rmę REMONDIS przy odbiorze odpadów
w styczniu.
2. Odbiór odpadów zmieszanych i zbieranych
selektywnie z naszych posesji nie będzie prowadzony w tym samy dniu miesiąca. Szczegółowe
terminarze dla poszczególnych miejscowości zostały
rozesłane przez rmę REMONDIS; ponadto dostępne
są na stronie internetowej www.radzanowo.pl
w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi.
3. Firma odbiorcza będzie prowadzić na bieżąco

kontrolę prawidłowej segregacji. W przypadku
nieprawidłowości odpady nie będą odebrane.
4. Aby oddać meble lub inne przedmioty gabarytowe, trzeba będzie najpierw poinformować Urząd
Gminy w Radzanowie (tel. 24 369 50 14 lub 24 369 50
20), podając przedmiot do odbioru oraz adres
posesji, z której będzie on odbierany. Następnie
w dniu zbiórki wystawić w zgłoszonym miejscu
odbioru.
W przypadku prowadzenia remontów i prac
budowlanych właściciel nieruchomości jest zobowiązany do samodzielnego zamówienia specjalnego
kontenera na odpady poremontowe, co czyni na
koszt własny.
Niestosowanie się do obowiązującej ustawy
o czystości i porządku z jednej strony nie pozwoli
osiągnąć minimalnych poziomów recyklingu,
a z drugiej skutkować będzie nałożeniem na naszą
Gminę, czyli na nas wszystkich, surowej kary nansowej. Musimy mieć świadomość, że odzyskiwanie
surowców wtórnych i prawidłowa segregacja śmieci
to nasz zbiorowy obowiązek i dbałość o środowisko
naturalne dla kolejnych pokoleń.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową
instrukcją prawidłowej segregacji odpadów opracowaną przez rmę REMONDIS.

UWAGA od 1 stycznia 2019r.
Nowa Instrukcja prawidłowej segregacji odpadów
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
ODPADY ZMIESZANE
Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

* odkręcone i zgniecione plas kowe butelki po
napojach
* nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach
akcji dobroczynnych

* butelek i pojemników z zawartością
* plas kowych zabawek

* plas kowe opakowania po produktach spożywczych
* opakowania wielomateriałowe (np. kartony po
mleku i sokach)
* opakowania po środkach czystości (np. proszkach do
prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do
zębów) itp.
* plas kowe torby, worki, reklamówki, inne folie
* aluminiowe puszki po napojach i sokach
* puszki po konserwach
* folię aluminiową
* metale kolorowe
* kapsle, zakrętki od słoików

* opakowań po lekach i zużytych artykułów
medycznych
* opakowań po olejach silnikowych
* części samochodowych
* zużytych baterii i akumulatorów
* puszek i pojemników po farbach i lakierach
* zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
* folii pochodzących z gospodarstwa rolnego

PAPIER
Należy wrzucać

* katalogi, ulotki, prospekty
* gazety i czasopisma
* papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki

* ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych
* papieru lakierowanego i powleczonego folią
* papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
* kartonów po mleku i napojach
* papierowych worków po nawozach, cemencie i
innych materiałach budowlanych
* tapet
* pieluch jednorazowych i innych materiałów
higienicznych
* zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i
naczyń jednorazowych
* ubrań

* zeszyty i książki
* papier pakowy
* torby i worki papierowe

SZKŁO
Należy wrzucać

Uprzejmie informujemy, iż w Woźniakch na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków znajduje się Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie można dostarczyć odpady problemowe:
* odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, dywany, krzesła, materace, kołdry, szafy, duże zabawki)
* odpady poremontowe (np. gruz betonowy, gruz ceglany, materiały ceramiczne)
* zużyte opony (np. opony samochodów osobowych, busów, motocykli, motorów, rowerów, wózków
rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczepek, które nie są wykorzystywane do prowadzenia
* odpady biodegradowalne
* popiół

Nie należy wrzucać

* opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie
recyklingu (w pojemniku nie mogą znajdować się odpady, które powinny znaleźć się w poszczególnych
workach), z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.

Nie należy wrzucać

* Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki
po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)

* Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów

* Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są
wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

* Szkła okularowego
* Szkła żaroodpornego
* Zniczy z zawartością wosku
* Żarówek i świetlówek
* Reﬂektorów
* Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych
* Luster
* Szyb okiennych i zbrojonych
* Monitorów i lamp telewizyjnych
* Termometrów i strzykawek

* odpady elektryczne i elektroniczne (np. telewizory, monitory, pralki, lodówki, drobny sprzęt RTV i AGD - sprzęt
musi być kompletny)

UWAGA !!!
n ZGNIEĆ plas kowe butelki w celu zmniejszenia ich objętości
n OPRÓŻNIJ przed wyrzuceniem opakowania z ich zawartości, wylej płyny z butelek i słoików, usuń pozostałości
z innych opakowań
n ODKRĘĆ nakrętki oraz kapsle od butelek i słoików

Firma świadcząca usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w dniach odbioru odpadów
kontrolować będą przestrzeganie prawidłowej segregacji odpadów przez
mieszkańców.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości związanych ze złą segregacją lub nie
wywiązywania się przez mieszkańca z obowiązku segregowania odpadów,
ODPADY MOGĄ ZOSTAĆ NIEODEBRANE.

Bądź EKO
Dbaj o swój portfel
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Uroczysta sesja Rady Gminy - inauguracja 100-lecia Odzyskania Niepodległości
Obrady XLVII sesji rady gminy zwołane dnia
09 listopada br. w Woźnikach były ostatnim
posiedzeniem kadencji samorządowej 2014-2018.
Spotkanie to miało charakter uroczysty i otwierało
tr z ydniowe obchody 100-lecia odz ysk ania
niepodległości organizowane na terenie gminy
Radzanowo pod hasłem „Gmina Radzanowo dla
Niepodległej”.
Radni, zaproszeni goście i obecni mieszkańcy
z wielką uwagą i re eksjami obejrzeli program
słowno-muzyczny o wydarzeniach z 11 listopada
1918 r. W roli aktorów wystąpili uczniowie Szkoły

Podstawowej w Radzanowie pod kierunkiem
nauczycieli: Jolanty Kwiatkowskiej i Tomasza
Zalewskiego. Wprowadzenie sztandaru OSP Woźniki,
jednostki gminnej z ponad 100-lenią historią oraz
wspólne odśpiewanie Roty i Mazurka Dąbrowskiego
podniosły rangę piątkowych obrad.
W przerwie sesji zebrani w pieszym orszaku udali
się do miejscowego kościoła pw. św. Michała
Archanioła. Tam wzięli udział w okolicznościowym
nabożeństwie słowa koncelebrowanym przez
ks. proboszcza K rz ysztofa Jędrzejewsk iego
i ks. kan. Romana Bagińskiego. W wygłoszonym

kazaniu ks. Bagiński podkreślił ogromną wartość
obchodów jubileuszu wolnej, niepodległej Ojczyzny
przez wspominanie dokonań i życia lokalnych
bohaterów.
Po wznowieniu obrad radni i pozostali uczestnicy
uroczystości przeszli pod obelisk upamiętniający
bohaterów bitwy pod Ciółkowem – pierwszej
potyczki powstania styczniowego 1863 r. stoczonej
na ziemiach płockich. Złożeniem kwiatów oraz
apelem poległych oddano tu hołd Przodkom
walczącym o niepodległą Polskę.

skiej drużyny – druhna Iwona Zalewska i druh Kamil
Jakubowski wręczyli swoim podopiecznym krzyże
harcerskie; odznaki te wręczane są od 1913 r. a ich
kształt wzorowany jest na Orderze Virtuti Militari,
najwyższym polskim odznaczeniu wojskowym.
Zaprzysiężeni harcerze wraz z wójtem Sylwestrem
Ziemkiewiczem i przewodniczącą rady gminy Jolantą
Sochacką poprzez złożenie kwiatów oddali hołd
Bohaterom Ziemi Rogozińskiej. Następnie wszyscy
obecni udali się do Domu Ludowego, gdzie uczestniczyli w premierze widowiska historycznego
pt. „Droga do niepodległości”. Pomysłodawcą
projektu jest Norbert Pałysa, który w scenariuszu
połączył poezję, prozę i muzyczne utworu patrio-

tyczne z prezentacją multimedialną i ukazał dzieje
Polski na przestrzeni lat 1772-1989. W roli artystów
wystąpili uczniowie i absolwenci Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Rogozinie. Publiczność nagrodziła
występujących gromkimi brawami.
Obecny na urocz ystościach wójt Sylwester
Ziemkiewicz podziękował obecnym za wspólne
i radosne przeżywanie Święta Niepodległości.
Podkreślił również, że kilkumiesięczną inicjatywą pn.
„Gmina Radzanowo dla Niepodległej” udało się ocalić
od zapomnienia kilka lokalnych życiorysów,
co niezaprzeczalnie jest unikatowym efektem
obchodów 100-lecia istnienia niepodległej Polski
zorganizowanych na terenie gminy Radzanowo.

„Droga do Niepodległości”
W sobotę 10 listopada obchody 100-lecia
Niepodległości Polski zorganizowane w Rogozinie
rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny w kościele
pw. św. Faustyny Apostołki Bożego Miłosierdzia
odprawiona w koncelebrze przez ks. Hieronima
Chamskiego i tutejszego proboszcza ks. dr Janusza
Wiśniewskiego.
Radosny jubileusz w dziejach naszej Ojczyzny stał
się wyśmienitą okazją do złożenia uroczystego
ślubowania przez druhny i druhów 25. Drużyny
Harcerskiej „Wilcza Wataha” z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Rogozinie. Ślubowanie młodych
harcerzy przyjęła harcmistrz Elżbieta Bartczak.
Po wzruszającej przysiędze opiekunowie rogoziń-

Gmina Radzanowo dla Niepodległej
Niedzielne obchody 100-lecia niepodległości Polski
w Radzanowie rozpoczęła punktualnie o godz. 15:00
msza święta w intencji Ojczyzny oprawiona przez
proboszcza F. Stepnowsk iego. Do kościoła
pw. św. Floriana stawiły się poczty sztandarowe,
przedstawiciele władz samorządowych z wójtem
Sylwestrem Ziemkiewiczem na czele, druhny
i druhowie gminnych jednostek OSP, harcerze
i Mieszkańcy całej gminy, którzy oddali hołd

wszystkim Przodkom i dziękowali za życie w wolnej
Polsce.
Wagę nabożeństwa wzmocniły dzwony bijące
podczas dziękczynnego hymnu pt. "Ciebie Boga
wysławiamy" oraz wspólne odśpiewanie „Boże, coś
Polskę” – religijnej pieśni, która po odzyskaniu
n i e p o d l e g ł o ś c i k o n k u ro w a ł a z M a z u r k i e m
Dąbrowskiego o miano hymnu państwowego.
Na zakończenie obecni wysłuchali List do Potomków

żyjących w 2118 roku, który następnie uroczyście
zdeponowano w Kapsule Czasu zawierającej
korespondencję adresowaną do wnuków
i prawnuków oraz dokumentację ilustrującą naszą
współczesność.

Ciąg dalszy na str. 6
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Gmina Radzanowo dla Niepodległej
do śpiewania których nie trzeba było nikogo
zachęcać. Jako ostatni zaprezentowali się chórzyści
„Złotej Jesieni” pod wodzą dyrygenta Roberta
Majewskiego i akompaniatora Tomasza Sarniaka
wraz z Andrzejem Korzeniewskim deklamującym
swoje autorskie wiersze patriotyczne.
Wzruszającą scenerię wydarzenia stanowiły
portrety lokalnych osobowości, które swym życiem
i działalnością kształtowały polską drogę do wolności
i niepodległości. Zaprezentowano fotogra e Elżbiety
Kozaneckiej, Marianny Ziemkiewicz, Marianny
i Stanisława Cichowicz, Woźnickiego, ks. Józefa
Chyczewsk iego, ks. Józefa Ogrodowicza,
Włodzimierza Hołyńskiego, Czesława Hinca,
kpt. Piotra Pełka, Wacława Pankowskiego, Antoniego
Zalewskiego, Leona Pacha, Władysława Pacha,
Czesława Lewandowskiego.
Miłym akcentem wydarzenia było również
wręczenie nagród laureatom konkursu „Nie daj się
zapomnieć” ogłoszonego przez CKiS i „Podziel się
Historią” Jacka Pietrz yka na napisanie listu
do wnuków i prawnuków oraz wyróżnień za udział
w konkursie fotogra cznym „Piękna – Nasza –

Niepodległa. Gmina Radzanowo w 100. Rocznicę
odzyskania niepodległości”. Gromkie brawa otrzymał
także lm zrealizowany przez Radosława
Karwowskiego (CKiS) o poszukiwaniu znaczenia
słowa „niepodległość”, w którym główną rolę
odegrały dzieci z Samorządowego Przedszkola
w Radzanowie.
W nale koncertu wójt Sylwester Ziemkiewicz
wzniósł okolicznościowy toast z okazji znamienitego
Jubileuszu naszej, niepodległej Ojczyzny, życząc Jej
wspaniałej przyszłości, rozwoju gospodarczego
i politycznego oraz nowoczesności. Nam - Rodakom
winszował, byśmy z dumą i w zgodzie budowali
o t a c z a j ą c ą n a s r ze c z y w i s to ś ć, w p o c z u c i u
współdziałania na rzecz dobra wspólnego wszystkich
Mieszkańców. Wójt wyraził też dumę i radość z tak
pozytywnego celebrowania Święta Niepodległości.
Jak przystało na Jubileusz 100-lecia niepodległej
Ojcz yzny, obecni na koncercie M ieszk ańc y
i zaproszeni Goście mieli również okazję
do skosztowania pysznego tortu w biało-czerwonych
barwach.

W dniu 5 października 2018 roku 12 par ob- więzi i uczuć - mówił podczas uroczystości Wójt
chodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeń- gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz.
W imieniu Rady Gminy Radzanowo życzenia
skiego otrzymało medale nadane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę. zdrowia oraz wszelkiej pomyślności jubilatom
Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie złożyła również Pani Jolanta Sochacka.
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili:
zostały wręczone małżonkom podczas uroczystego
s p o t k a n i a w C e n t r u m K u l t u r y i S p o r t u proboszcz para i Radzanowo – ks. Franciszek
w Radzanowie. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego S t e p n o w s k i , p r o b o s z c z p a r a i R o g o z i n o Pani Agnieszka Grabarczyk przywitała dostojnych
Jubilatów:
Wiesława i Elżbietę Chrapkowskich, Jana i Danutę
Janiak, Zbigniewa i Krystynę Kisio, Józefa i Mariannę
Kokosza, Józefa i Wiesławę Majchrzyckich, Wiesława
i Hannę Miętkowskich, Tadeusza i Zo ę Orłowskich,
Szczepana i Elżbietę Orłowskich, Janusza i Barbarę
Parzuch, Lecha i Marię Rozkosz, Jerzego i Halinę
Sadowskich, Kazimierza i Wandę Siwek oraz
Mieczysława i Danielę Szczawińskich, którzy
obchodzili 60-tą rocznicę ślub
„Złote Gody”- To wspólne 50 lat, to symbol
wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to
wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń
wstępujących w związki małżeńskie. To dowód na to,
ze jesteście niezwykłymi ludźmi, którzy potra li
przeżyć ze sobą pół wieku w chwilach radosnych
i smutnych, dobrych i złych. Przeciwności losu
i odmienność charakterów nie zburzyły Waszych

dr ks. Janusz Wiśniewski, proboszcz para i Woźniki –
ks. Krzysztof Jędrzejewski.
Po wystąpieniach i złożeniu życzeń, Wójt gminy
dokonał aktu dekoracji.
Jubilaci otrzymali medal prezydencki, dyplom,
kwiaty a także upominek. Nie zabrakło tradycyjnego
„Sto lat” oraz okolicznościowego tortu.

Na część drugą obchodów zebrani przemaszerowali
pod obelisk poświęcony Bohaterom walk narodowowyzwoleńczych na terenie Szkoły Podstawowej
w Radzanowie. W imieniu własnym i Mieszkańców
Gminy Radzanowo wójt Sylwester Ziemkiewicz
i przewodnicząca rady Jolanta Sochacka złożyli
kwiaty, oddając hołd Przodkom zaangażowanym w
obronę i utrzymanie niepodległej Ojczyzny.
Następnie dyrektor szkoły Bolesław Urbaniak, jako
gospodarz tego miejsca, złożył Kapsułę Czasu
w fundamencie obelisku.
Trzecią część niedzielnych uroczystości stanowił
Koncert Pieśni Patriotycznych w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, podczas
którego nie zabrakło odniesień do dziejów Ojczyzny,
jedności narodu polskiego, czy nadziei na lepsze
jutro.
Występy artystyczne rozpoczęły dzieci
z Samorządowego Przedszkola w Radzanowie
(przyg. Izabela Tomaszewska, Anna Dąbrowska);
swoim śpiewem i szczerszym patriotyzmem od razu
zaskarbiły sobie sympatię całej publiczności. Solistki
i chórek CKiS zaprezentował kilka żołnierskich pieśni,

Złoty Jubileusz
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Strażacy ze Szczytna otuleni chwałą sztandaru
U roczystość poświęcenia i nadania sztandaru
jednostce OSP w Szczytnie w dniu 6 października br.
rozpoczęła się mszą świętą w kościele para alnym
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Miszewku Strzałkowskim. Nabożeństwo w intencji
druhen i druhów strażaków odprawili w koncelebrze
ks. proboszcz Zbigniew Cichewicz i kapelan gminny
OSP ks. Franciszek Stepnowski.
Druga część wydarzenia miała miejsce na placu przy
strażnicy OSP w Szczytnie. Uformowany szpaler
strażaków z zaproszonych jednostek, pod
dowództwem Sławomira Lewandowsk iego naczelnika jednostki OSP w Szczytnie, prowadziły
na miejsce docelowe poczty sztandarowe. Wśród nich
honorowe miejsce miał ten najważniejszy - Proporzec
ufundowany przez Mieszkańców i innych Fundatorów
dla szczytnowskiej Braci Strażackiej. W akcie jego
nadania czytamy: „Sztandar będący symbolem
tradycji, wierności, honoru i dobrego imienia
strażackiej służby jest wyrazem wdzięczności
za najwyższy trud i o arność w ratowaniu życia
i mienia ludzkiego przed pożarami i innymi
zagrożeniami. Niechaj skupia najlepszych wokół
ochrony życia i mienia obywateli, ku pożytkowi
Rzeczpospolitej Polskiej”.
N iez w yk le wzruszając ym momentem było
symboliczne przekazanie sztandaru z rąk
przedstawicieli Społecznego Komitetu Fundacji
Sztandaru: Kazimierza Gajewskiego, Krzysztofa Olczak
i Andrzeja Kozieł – inicjatora ufundowania sztandaru.
Z czcią i oddaniem, przyklękając na prawe kolano,
Marek Gajewski – prezes OSP Szczytno, ucałował połać
podarowanego sztandaru. Następnie z ogromną
dumą dokonał jego prezentacji przed druhami
i innymi zebranymi. W ten sposób jednostka OSP
w Szczytnie, jako piąta w gminie Radzanowo, będzie
odtąd służyć Mieszkańcom pod barwami własnego
sztandaru, a w ważnych momentach i wydarzeniach
wystawi reprezentacyjny poczet sztandarowy.
To historyczny moment w dziejach szczytnowskiej
jednostki, otwierający kolejny rozdział jej istnienia. Nie
mogło więc zabraknąć wspomnienia tych druhów,
którzy w roku 1961 założyli formację strażacką

Obchody Rocznicy
Odzyskania Niepodległości
9 listopada społeczność Szkoły Podstawowej
im. M. Kopernika w Radzanowie uczciła 100 - lecie
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wszyscy
obecni w szkole uczniowie i nauczyciele zebrali się na
hali sportowej, aby o godzinie 11.11 wspólnie
odśpiewać cztery zwrotki hymnu państwowego.
Reprezentanci Samorządu Uczniowskiego z każdej
klasy złoż yli również kwiaty przed tablicą
upamiętniającą bohaterów walki o wolność i zapalili
znicz. Relację na żywo prowadziliśmy na szkolnym
Facebooku.
SP Radzanowo

w Szczytnie i przez lata kierowali jej działalnością.
Pierwszy zarząd jednostki tworzyli: Józef Górczak –
prezes, Stanisław Oziemkowski – naczelnik, Stanisław
Milczarek – skarbnik i Bolesław Urbeński – sekretarz.
Niestety ani ich, ani wielu innych miejscowych
strażaków nie ma już wśród nas, więc nadanie
sztandaru jednostce, którą tworzyli, stało się również
hołdem oddanym ich pamięci.
Ceremonię wręczenia odznaczeń i medali
rozpoczęło nadanie jednostce OSP w Szczytnie
srebrnego medalu za zasługi dla pożarnictwa.
Dekoracji nowego sztandaru tym odznaczeniem
przewodnicz ył dh Hilar y Januszcz yk, prezes
Powiatowego Oddziału Związku OSP RP. Z kolei
indywidualne medale za wysługę lat otrzymali:
dh M. Gajewski, dh R. Dobrzeniecki, dh J. Kapowicki,
dh J. Kowalski, dh Z. Kowalski – za 40 lat służby,
dh S. Lewandowski, dh A. Gołębiewski, dh K. Gajewski
– za 30 lat służby, dh K. Szamel i dh A. Opulski za 25 lat
służby oraz dh J. Cieszkowski za 20 lat służby. Odznaki
„Strażak Wzorowy” otrzymali: dh M. Krzyżewski,
dh D. Gajewski, dh M. Cyls i dh M. Kapowicka.
Medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni
zostali: (medal brązowy) dh A. Stelmach,
dh M. Gołębiewska i dh P. Stelmach, (medal srebrny)
dh S. Lewandowski, dh J. Kowalski, dh J. Cieszkowski.

Srebrną odznakę MDP otrzymał dh S. Sztendur.
W uznaniu za rozwój ochotniczego pożarnictwa
w powiecie płockim Mariusz Bieniek, starosta płocki
przyznał również specjalne wyróżnienia
dla dh M. Gajewskiego, dh R. Dobrzenieckiego,
dh S. Lewandowskiego, dh J. Cieszkowskiego
i dh. K. Gajewskiego.
W uroczystości poświęcenia i nadania sztandaru
dla OSP w Szczytnie wzięli udział także
przedstawiciele władz samorządowych różnych
szczebli, Komendy Miejskiej PSP w Płocku, fundatorzy
s z t a n d a r u, ro d z i ny s t r a ż a k ów o r a z l o k a l n a
społeczność. To właśnie oni dokonali symbolicznego
wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru. Sylwester
Ziemkiewicz – wójt gminy Radzanowo wraz z Jolantą
Sochacką – przewodniczącą rady gminy Radzanowo
podziękowali druhom ze Szczytna za ich wzorową
postawę i służbę Mieszkańcom. Gratulacje i uznanie
wyrazili również przedstawiciele powiatu: Mariusz
Bieniek, starosta płocki oraz radni powiatowi
P. Jakubowski, T. Duda i P. Tokarski. W wielu
wystąpieniach zaproszonych goście znalazły się
również odniesienia do przypadającej w tym roku 100.
rocznicy odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny,
w której strażacy są jedną z najważniejszych formacji
strzegących wiary, honoru i wolności Rodaków.

Przyrzeczenie harcerskie
W piątkowy wieczór 16 listopada miało miejsce
bardzo ważne wydarzenie w życiu harcerzy 3DH
"Wiercipięty". Osiem dziewcząt weszło na kolejny
etap swej harcerskiej przygody - złożyło uroczyste
przyrzeczenie harcerskie i otrzymało harcerski krzyż.
Przyrzeczenie odebrała ukochana druhna Elżbieta
Bartczak. Po uroczystości harcerki przeprowadziły
prz ygotowaną wcześniej grę terenową dla
młodszych harcerzy i harcerek z drużyny. Warto
nadmienić, że 29 października podczas XLVI sesji
rady gminy Radzanowo 3 Drużyna Harcerska

"Wiercipięty" otrzymała Wyróżnienie od Rady Gminy
przyznane w uznaniu za wkład pracy na rzecz
rozwoju i promocji Gminy Radzanowo jako jedna
z kilku wyróżnionych gminnych organizacji
pozarządowych. A już w dniach 14-16 grudnia
h a r c e r z e z 3 D H " Wi e r c i p i ę t y " w y j e ż d ż a j ą
po Betlejemskie Światełko Pokoju do Zakopanego
i na Słowację. Wyjazd organizuje Hu ec "Mazowsze"
Płock.
SP Radzanowo
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Z życia radzanowskich przedszkolaków
Każdy kolejny rok szkolny to nowe potrzeby i oczekiwania. Co świadczy o tym, że czas spędzony
w przedszkolu może być edukacyjną przygodą
i miejscem nawiązywania pierwszych przyjaźni?
Co zrobić, aby nauczyć dzieci ciekawości świata,
otwartości na innych ludzi? Wreszcie jak nauczyć
posza-nowania tradycji i historii „małej ojczyzny”,
a jedno-cześnie zaszczepić postawę poszukiwacza –
odkrywcy?
Słowem kluczem koncepcji pracy Samorządowego
Przedszkola w Radzanowie stało się słowo współpraca. Od początku roku systematycznie
współpracujemy z Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Radzanowie oraz Gminną Biblioteką Publiczną
w Radzanowie realizując przedsięwzięcia o charak-

terze kulturalnym, rozrywkowym, patriotycznym.
Do najciekawszych projektów należały działania
związane z 100 rocznicą odzyskania niepodległości
oraz„Wędrująca biblioteka”.
Ogromne znaczenie w rozwoju zainteresowań
naszych przedszkolaków mają rodzice, którzy wspierają nas w organizacji ciekawych wyjazdów edukacyjnych, wycieczek oraz imprez integrujących społeczność przedszkolną. W bieżącym roku wspólnie
zorganizowaliśmy barwny, jesienny piknik, pełen
radości, uśmiechu i dobrej zabawy.
Od początku roku stawiamy na wprowadzanie
aktywnych metod i form pracy opartych na działaniu.
Stąd właśnie, często naszymi gośćmi są przedstawiciele różnych zawodów, którzy w interesujący sposób

DANE KONTAKTOWE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Urząd Gminy w Radzanowie
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
e-mail : sekretariat@radzanowo.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) 369 - 50 - 24
Dział Świadczeń Rodzinnych tel.: (24) 369 - 50 - 25 (26; 27)
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
Jan Bąbała: 506-896-312

OŚWIATA
Szkoła Podstawowa w Radzanowie
ul. Szkolna 16
tel.: (24) 265- 46-52
www.spradzanowo.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

wprowadzają dzieci w świat swoich pasji.
Przedszkolaki poznały pracę pielęgniarki, górnika,
pocztowca, policjanta, strażaka. Dzięki wsparciu
Warsztatów Zajęciowych w Męczeninie mogły poznać
tajniki szycia maskotek. Poznały także techniki
garncarstwa.
Warto dodać, że każdego dnia jesteśmy wspierani
przez wielu mieszkańców Radzanowa, którzy
w bardzo różny sposób wpływają na uatrakcyjnienie
naszego przedszkolnego rytmu. Bardzo i dziękuj-emy.
Zachęcamy do zaglądania na przedszkolną fb stronę ,
gdzie dostępne są zdjęcia, lmy i teksty mówiące
o tym, co dzieje się w przedszkolu.
Samorządowe Przedszkole
w Radzanowie

RADA GMINY RADZANOWO
Przewodnicząca Rady Gminy - Jolanta Anna Sochacka
Komisja Rewizyjna :
1. Robert Tokarski - Przewodniczący Komisji
2. Sylwester Dębski - Członek Komisji
3. Urszula Jaszczak - Członek Komisj
Komisja Oświaty, Budżetu, Bezpieczeństwa i Spraw Socjalnych:
1. Krzysztof Sobczak - Przewodniczący Komisji
2. Marcin Woźniak - Członek Komisji
3. Sławomir Trojanowski - Członek Komisji
4. Krzysztof Czerwiński - Członek Komisji
Komisja Rolnictwa i Gospodarki:
1. Robert Kozłowski - Przewodniczący Komisji
2. Katarzyna Makowska - Członek Komisji
3. Kamil Raczyński - Członek Komisji
4. Włodzimierz Pełka - Członek Komisji
5. Krzysztof Janecki - Członek Komisji
6. Jacek Szymański - Członek Komisji
7. Kazimierz Gajewski - Członek Komisji
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Krzysztof Janecki - Przewodniczący Komisji
2. Włodzimierz Pełka - Członek Komisji
3. Marcin Woźniak - 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

