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Niech blask
Świąt Wielkanocnych
rozprasza cienie
codziennych trosk i trudów,
a wniesie radość, pokój i nadzieję.

Wesołego Alleluja!
Wójt Gminy Radzanowo

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy

wraz z Radnymi

Zebrania sołeckie - wybory sołtysów
W roku 2019 kończy się kadencja większości sołtysów i rad sołeckich wybranych w roku 2015.
Zgodnie z zarządzeniem Wójta w połowie marca
rozpoczął się cykl zebrań wyborczych, który potrwa
do końca kwietnia. Na 22 przeprowadzonych zebrań
w dwóch miejscowościach nastąpiły zmiany
(na dzień 10.04.2019 r.); w Ślepkowie Królewskim
funkcję sołtysa objął Paweł Walczak, a w Szczytnie
Sławomir Lewandowski. Zgodnie z uchwałą Rady
Gminy z dnia 20 lutego br. kadencja sołtysów i rad
sołeckich trwać teraz będzie 5 lat.
Zebrania cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców. Wysoka frekwencja świadczy
o zainteresowaniu społecznym, chęci angażowania
się i posiadania wpływu na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu, perspektywach i możliwościach
rozwoju. Podczas spotkań poruszane są również
kwestie związane z realizowanymi inwestycjami,
a także inicjatywami społecznymi.

Głównym zadaniem sołectwa jest dbanie o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkańców. Jak czytamy
w statutach sołectw, organem uchwałodawczym
w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym
i jednocześnie reprezentacyjnym – sołtys, którego
działalność wspomaga rada sołecka. Sołtysi i członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby
kandydatów; wyboru dokonują stali mieszkańcy
sołectwa, uprawnieni do głosowania. Zebranie
najczęściej zwołuje sołtys z własnej inicjatywy, na
wniosek rady sołeckiej, bądź mieszkańców. Uchwały
zebrania wiejskiego podejmowane są w trybie
jawnym. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy
mu sołtys. W razie jego nieobecności zebraniem
kieruje najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej lub
inny wybrany przez zebranie członek rady. Porządek
obrad uchwala zebranie wiejskie. Uczestnicy zebrania mają prawo do zabierania głosu w dyskusji,

przedstawiania wniosków i projektów uchwał,
głosowania, składania oświadczeń, żądania zapisu do
protokołu złożonego oświadczenia. W zebraniu
wiejskim mogą uczestniczyć także przedstawiciele
rady gminy.

STRONA 2

Przypominamy zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych
Urząd Gminy w Radzanowie informuje, iż od dnia
01 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady odbioru
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, opon samochodowych oraz zużytych baterii i akumulatorów. Odpady
te są odbierane sprzed nieruchomości tj. z miejsca
odbioru odpadów komunalnych, po uprzednim
zgłoszeniu konieczności ich wywozu, z podaniem
dokładnego adresu złożenia odpadów. Kolejna
zbiórka ww. odpadów odbędzie się w dniach 30 i 31
października, a chęć odbioru tych odpadów należy
zgłosić do dnia 25 października do Urzędu Gminy w
Radzanowie pod numerem telefonu 24 369 50 13 lub
24 369 50 20 wraz z informacją co się chce wystawić.
Firma wywozowa odbierze odpady wyłącznie ze
zgłoszonych wcześniej nieruchomości.

Cykl zebrań w jednostkach OSP
Na początku marca zakończono cykl walnych zebrań
sprawozdawczych we wszystkich jednostkach
ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.
Coroczne spotkania druhów poświęcone były jak
zwykle bieżącemu funkcjonowaniu jednostek,
przedstawieniu sprawozdań z ich działalności,
nansów oraz prac komisji rewizyjnych. Działalność
zarządów poszczególnych jednostek oceniana jest
przez członków w formie głosowania nad udzieleniem
absolutorium. Zebrania są również okazją do przedstawienia planów na najbliższe miesiące oraz przeprowadzenia dyskusji nad różnorodnymi problemami

Pamiętajmy! Podrzucanie odpadów w miejscach
do tego celu nieprzeznaczonych, co miało miejsce
w zbiórce marcowej, jest wykroczeniem !
Wystawianie odpadów w miejscach do tego
Informujemy, że na stronie www.radzanowo.pl
nieprzeznaczonych i poza terminami ich wywozu
nie jest niczym innym jak zaśmiecaniem gminy w zakładce WSPIERAJ LOKALNIE znajdą Państwo
i traktowane będzie jako wykroczenie, objęte karą dane Mieszk ańców gminy Radzanowo oraz
lokalnych organizacji pozarządowych, którym
grzywny!
można przekazać odpis 1% podatku. Zachęcamy
gorąco do włączenia się w akcję rekomendowaną
przez wójta Sylwestra Ziemkiewicza.
Mieszkańców gminy Radzanowo chcących
udostępnić jeszcze dane swoje lub swoich
podopiecznych dot. gromadzenia środków
nansowych na cele charytatywne lub cele związane
z działalnością pożytku publicznego prosimy są o
przesyłanie posiadanych ulotek na adres
gci@radzanowo.pl oraz o złożenie pisemnych
oświadczeń dostępnych w naszej siedzibie
(Radzanowo,
ul. Szkolna 3).
i zagadnieniami z działalności jednostek.
Z kolei podczas zebrania Zarządu Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Zapraszamy na II Powiatowy
RP podsumowano przebieg wszystkich walnych Przegląd Twórczości Seniorów
zebrań sprawozdawczych, zatwierdzono sprawozdanie rzeczowo- nansowe za 2018 rok i przyjęto
budżet na rok bieżący. Ponadto ustalono szczegóły
organizacji Gminnego Dnia Strażaka, który w tym roku
będzie połączony z o cjalnym przekazaniem nowego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Woźnikach.

Kilka słów od Przewodniczącej Rady Gminy
Drodzy Czytelnicy,
kolejny raz mam możliwość podzielić się
z Państwem re eksją na temat naszych gminnych
s p r aw. D ą ż e n i e w ł a d z s a m o r z ą d o w yc h d o

osiągnięcia pozytywnych i trwałych rezultatów
w rozwoju każdej Gminy nie jest możliwe bez udziału
i akceptacji obywateli. Na co dzień odczuwamy
r zecz y wist y udział Państ wa w stanowieniu
o planowanych działaniach oraz inwestycjach.
Dziękuję w imieniu Rady Gminy i swoim własnym za
Państwa zaangażowanie, poświęcony czas na
spotkania z radnymi i często bardzo konkretne
wsparcie naszej pracy.
Kw i e c i e ń to c z a s i nte n s y w nyc h roz l i c ze ń
podatkowych. Zachęcam do składania PIT-ów
zgodnie z miejscem zamieszkania, by część Państwa
podatków zasiliła budżet Gminy Radzanowo.
Obecnie do gmin wraca ponad 37% podatku
dochodowego płaconego przez mieszkańców. Nie
muszę chyba szczególnie nikogo przekonywać do
słuszności takiego działania. Środki nansowe z PIT
do główne źródło dochodów podatkowych
wszystkich samorządów, nansujące w pierwszej
kolejności tak zwane wydatki bieżące, jak energię
elektryczną, transport publiczny, szkoły i przedszkola

(także te prywatne). To również główne źródło
determinujące jakość i liczbę podejmowanych
inwestycji, które przecież decydują o rozwoju
i atrakcyjności gminy.
Apeluję więc o rozliczanie podatków według adresu
zamieszkania. Im więcej osób wpisze w swoje
zeznanie podatkowe miejsce zamieszkania w naszej
Gminie a nie adres meldunkowy z miasta czy innej
miejscowości, tym lepszy standard życia zapewnimy
sobie i naszym dzieciom. To odpowiedzialne
i proobywatelskie działanie.
Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej
Nocy życzę wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy
dużo radości, pokoju oraz wzajemnej życzliwości.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Nas nadzieją i wiarą, niech da Nam siłę do
pokonywania trudności i pozwoli z ufnością patrzeć
w przyszłość.
Jolanta Sochacka

STRONA 3

Wyzwania i perspektywy rozwoju naszej gminy
Wdrażana w poprzedniej kadencji strategia rozwoju
gminy Radzanowo nadała kierunki, w jakich konsekwentnie podążamy, by stawać się samorządem coraz
atrakcyjniejszym w oczach inwestorów i potencjalnych mieszkańców. U jej podstaw leżą dwa zasadnicze założenia: maksymalizacja oszczędności
w kosztach bieżącego funkcjonowania wszystkich
jednostek gminnych oraz wszechstronne aplikowanie
o zewnętrzne środki nansowe.
Jak powszechnie wiadomo, gmina Radzanowo nie
dysponuje na tyle silnym budżetem, by samodzielnie
realizować różnokierunkowe inwestycje i jednocześnie swobodnie nansować wszystkie wydatki
bieżące. Zaoszczędzone środki własne i pozyskiwane
kilkumilionowe dotacje pozwalają na przeprowadzenie wielu ważnych i strategicznych przedsięwzięć.
Za przykład podam m.in. pierwszy etap budowy
kanalizacji na terenach podmiejskich, modernizacje
tak ważnych szlaków, jak drogi gminne w Stróżewku
i Ciółkowie, droga gminna w miejscowości
Radzanowo-Dębniki, ulica Osiedlowa w Rogozinie,
czy ulica Begno w Radzanowie. Dzięki licznym przedsięwzięciom inicjowanym przez samych Mieszkańców,
zwłaszcza w ramach funduszu sołeckiego, z roku na
rok zmieniamy każdą z naszych miejscowości.
Podmiejskie położenie, poprawiający się stan dróg,
uzbrojenie terenów inwestycyjnych, baza edukacyjna,
sportowa i kulturalna oraz przystępne ceny gruntów
czynią z gminy Radzanowo coraz chętniej wybierane
miejsce do zamieszkania i prowadzenia działalności
gospodarczej. Potwierdzeniem tego jest rosnąca
liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy;
w 2017 r. było ich 30, w 2018 r. – 69, zaś w I kw. 2019 r. aż
24 na 26 złożonych wniosków. To wszystko cieszy i
powinno nastrajać optymizmem na przyszłość.
Napływ inwestorów indywidualnych i biznesowych to
bezpośredni wzrost dochodów każdej gminy z tytułu
podatków PIT, CIT, od nieruchomości, czy od środków
transportu.
Tegoroczny budżet gminy Radzanowo zakłada
kont ynuację założeń Wieloletniej Prognoz y
Finansowej i kierunków rozwoju. Za pierwszy priorytet uznawana jest dalsza modernizacja dróg gminnych i powiatowych. Systematycznie przygotowywana dokumentacja projektowa to podstawowy
wymóg formalny, jaki spełniamy, by aplikować
o dotacje zewnętrzne bądź realizować zadania
w oparciu o środki własne. Z kolei dobra współpraca
z samorządem powiatowym to gwarancja dalszej
poprawy stanu lokalnych dróg powiatowych,
z budową chodników włącznie.
Kontynuacja rozbudowy kanalizacji o następne
etapy dla terenów podmiejskich i uzupełnianie sieci
o kolejne ulice w Radzanowie to drugi z przyświecających nam celów.
Za trzecią siłę napędową rozwoju uważam kapitał
ludzki, czyli Mieszkańców naszej gminy. Inicjatywy
oddolne, zakładane stowarzyszenia i komitety
drogowe, pomysły zmian i przedsięwzięć zgłaszane na
zebraniach wiejskich to narzędzia samorządności
i przejawy prawdziwej odpowiedzialności za dobro
wspólne, które w mojej ocenie najszybciej i najtrafniej
zmieniają nasze miejscowości.
Bezdyskusyjnym priorytetem dla naszego samorządu jest również bezpieczeństwo w zakresie dostępu
do wody. Dlatego dużą uwagę wspólnie z radnymi
skupiamy na konieczności gruntownej modernizacji
instalacji i zabudowań stacji uzdatniania wody
w miejscowości Radzanowo-Dębniki. Rosnące
zapotrzebowanie na wodę i spotęgowane zjawisko
suszy każe zaplanować taki harmonogram prac, by jak
najszybciej zwiększyć wydajność urządzeń SUW,

a jednocześnie zapewnić płynność nansowania tego
zadania. Ostatnie opracowania ekspertów wskazują,
że niezwłocznie musimy zregenerować istniejące
studnie i wybudować dodatkowy zbiornik retencyjny;
szacunkowy koszt bez remontu zabudowań SUW to
300 tys. zł. Analiza wydajności tego etapu będzie
warunkować ewentualną budowę trzeciej studni
i trzeciego zbiornika retencyjnego, z całkowitą
wymianą technologii uzdatniania wody; szacunkowy
koszt tego zakresu to 1 mln. zł.
Bardzo poważna inwestycja to również rozbudowa
Szkoły Podstawowej w Rogozinie o nowoczesną halę
sportową i odpowiednie zaplecze dydaktyczne dla
8-klasowej szkoły i oddziałów przedszkolnych.
Ogłaszane jesienią przetargi na wyłonienie wykonawcy pierwszego etapu tej inwestycji okazały się
bezskuteczne, podobnie jak poszukiwania programów dotacyjnych, znacząco nansujących
rozbudowę infrastruktury dydaktyczno-sportowej.
Wykonana niedawno aktualizacja kosztorysu tego
przedsięwzięcia (bez wyposażenia) wskazuje kwotę
9,8 mln. zł, zdecydowanie niemożliwą do s nansowania w całości z własnych środków budżetowych.
Tymczasem zarządzanie strategiczne każe nam
również już dziś myśleć o budowie nowego przedszkola w Radzanowie. Istniejące zostało wybudowane
jeszcze w latach 80-tych i od dawana nie spełnia
standardów przestrzennych, w jakich powinny
przebywać najmłodsi. Wstępna koncepcja tego
przedsięwzięcia to kolejny temat, nad jakim będziemy
pracować wspólnie z radnymi i urzędnikami. Już dziś
wiadomo, że zainteresowanie rodziców posłaniem
dziecka do tej placówki jest bardzo duże; z początkiem
września br. planujemy, aby dwa oddziały 6-latków
zostały przeniesione do budynku Szkoły
Podstawowej, by uwolnić miejsce dla nowo przyjętych dzieci.
Nasze ambicje i realizacja planów są zdeterminowane w głównej mierze płynnością nansową
i bezpieczeństwem nansów publicznych.
Tegoroczny budżet gminy Radzanowo to 34,6 mln. zł,
z czego na inwestycje przeznaczymy prawie 4,4 mln.
zł. Realizacja zaplanowanych działań zależeć będzie
od dostępności środków nansowych, zarówno tych
z rozliczenia dotychczasowych dotacji, jak i z nowych
grantów oraz dotacji otrzymanych w ciągu tego roku
i w przyszłości. Dlatego bardzo skrupulatnie przygotowujemy się do programów planowanych na lata
2021-2027. W tym celu m.in. przekształciliśmy strukturę wewnętrzną Urzędu Gminy, wydzielając Referat
Rozwoju i Inwestycji. Nie możemy zmarnować żadnej
okazji, by skutecznie pozyskiwać nansowanie dla
naszych śmiałych planów inwestycyjnych.
Niestety przychodzi nam pracować w coraz trudniejsz ych uwarunkowaniach zewnętrznych.

Wprowadzane regulacje prawne często uszczuplają
nanse samorządów. Do tego dochodzą rosnące
wydatki bieżące, jak energia, koszty transportu,
oświata. Analizując okres 2014-2019 wydatki
na oświatę - bez uwzględniania wnioskowanej
aktualnie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wzrastają u nas o 3,4 mln. zł. Tymczasem subwencja
oświatowa pokrywa zaledwie 1,9 mln. zł, pozostałe
1,5 mln. zł musimy s nansować samodzielnie,
ze środków własnych. Z kolei dopłaty do transportu
publicznego są wyższe o kolejne 470 tys. zł, koszty
energii elektrycznej o dodatkowe 448 tys. zł. Koszty
gospodarowania odpadami wzrastają aż o 605 tys. zł,
a przecież w przyszłym roku obowiązujące regulacje
przełożą się na jeszcze drastyczniejsze podwyżki opłat
za odbiór śmieci. W tym miejscu wyjaśnię, że dla
naszych Mieszkańców stawki za odbiór odpadów
w roku bieżącym pozostały na niezmienionym
poziomie; w wielu okolicznych gminach doszło nawet
do ich podwojenia. To tylko kilka z podstawowych
zadań samorządu, a w każdym z nich obserwujemy
znaczący wzrost kosztów.
Tylko racjonalne gospodarowanie własnymi środkami nansowymi i permanentne aplikowanie o
dotacje zewnętrzne pozwolą gminie Radzanowo
realizować ambitne plany inwestycyjne i obsługiwać
rosnące koszty bieżącej działalności. Przyszłość naszej
małej ojczyzny zależy od trafności naszych dzisiejszych decyzji, więc nie możemy pozwolić sobie
na pochopne działania i błędy w zarządzaniu.
Sylwester Ziemkiewicz

STRONA 4

Niebotyczny sukces Sebas ana Jędrzejewskiego z Ciółkowa
Wierni kibice i najbardziej wtajemniczeni mieszkańc y naszej gminy na bieżąco śledzili stronę
Ministerstwa Sportu i Turystyki albo bezpośrednie
relacje trenera Mariusza Żukowskiego. Wszystko po
to, by wiedzieć, jak na Światowych Letnich Igrzyskach
Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi radzi sobie „Seba”
- sympatyczny chłopak z Ciółkowa.
Sebastian Jędrzejewski, bo o Nim tu mowa, to
uzdolniony sportowiec, dla którego od kilku lat pasją
i sposobem na ciekawe życie jest podnoszenie
ciężarów. Upór, konsekwencja, systematyczność
i zapał tego zawodnika, w połączeniu z fachowym
programem szkoleniowym doświadczonego
trenera, przerodziły się w rewelacyjne sukcesy. Po
pięciokrotnym mistrzostwie Polski z rekordem
życiowym 295 kg, przyszedł czas na reprezentowanie
Polski na marcowej olimpiadzie. W Abu Dhabi
(Emiraty Arabskie) Sebastian Jędrzejewski zdobył
3 złote medale, udowadniając po raz kolejny,
że w dwuboju siłowym jest sportowcem najwyższej
klasy.
Nie dziwi więc fakt, że od powrotu z olimpiady
Mistrz Sebastian i trener Mariusz Żukowski przyjmują
serdeczne gratulacje i podziękowania, udzielają
wywiadów, pozują do zdjęć. Jeszcze na lotnisku
reprezentantów Polski powitał minister Witold Bańka
i rzesza kibiców, wśród których znaleźli się rodzina i

koledzy Sebastiana z Warsztatów Terapii Zajęciowej
prz y Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem”
w Nowym Miszewie. Największą radość sprawili
jednak Sebastianowi krajanie z Ciółkowa, którzy
przygotowali spontaniczne i bardzo wzruszające
powitanie w rodzinnej miejscowości. O cjalne
gratulacje i podziękowanie za godne reprezentowanie Polski oraz promocję gminy Radzanowo złożył
również wójt Sylwester Ziemkiewicz. Podczas
spotkania w Urzędzie Gminy Mistrzowi towarzyszyli
Mama, trener Mariusz Żukowski oraz Barbara
Stańska-Mackiewicz, dyrektor DPS-u„Nad Jarem”.
Podczas tegorocznych Światowych Letnich Igrzysk
Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi i Dubaju rywalizowali sportowcy ze 190 krajów. Polska reprezentacja liczyła 64 zawodników, którzy stanęli na podium
we wszystkich 17 dyscyplinach sportowych i wrócili
do kraju z rekordową liczbą 69 medali, w tym
aż 30 złotych, 21 srebrnych i 18 brązowych. W dniu
5 kwietnia br. na podsumowaniu zawodów kadrowicze spotkali się również z Pierwszą Damą; Agatą
Kornhauser-Dudaktóra patronuje ruchowi Olimpiad
Specjalnych Polska. W wydarzeniu wzięła udział także
Anna Lewandowska – Prezes Olimpiad Specjalnych
Polska, Dyrektor Generalna Olimpiad Specjalnych
Polska.

WOŚP 2019 - kolejny rekord w naszej gminie
27. nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Gminie Radzanowo to prawdziwy festiwal empatii,
hojności i współdziałania. Efektem nansowym
wielogodzinnego kwestowania jest zbiórka rekordowej kwoty 34 318,81 zł. Ważniejsze jest jednak to,
że spotykając się na niedzielnym koncercie nałowym
stworzyliśmy prawdziwe Święto Dobroczynności.
Warto było, bo tegoroczna akcja dedykowana „DZIECIOM MAŁYM I BEZ FOCHA” wyposaży specjalistyczne
szpitale dziecięce w całej Polsce.
Już od wczesnych godzin niedzielnego poranka
grupa 50. wolontariuszy wraz z rodzicami i opiekunami zbierała datki to puszek. Tuż po godzinie 15:00
w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Radzanowie
rozpoczął się nałowy koncert, podczas którego
artyści - od przedszkolaków po seniorów - prezentowali swoje wszechstronne talenty. Publiczność żywo
reagowała na te popisy artystyczne. Gorąco przyjęto
dziecięce grupy taneczne CKiS „PINK POWER”, „BĄB E L K I ” o r a z e n e rg e t yc z n ą „ C Z A R N Ą MAG I Ę ”
z Rogozina. Za to debiutująca w publicznych prezentacjach grupa „FITNESS DYNAMITKI” po swoim show
porwała do t-tańca także reprezentantów sztabu,
instytucji i stowarzyszeń.
Mieszkańcy naszej Gminy i Goście bardzo chętnie
brali udział w licytacjach przedmiotów i voucherów

przekazanych ze Sztabu Głównego WOŚP i przez
licznych darczyńców. Najwyższą cenę sprzedaży – 800
zł - uzyskała Konstytucja RP z autografami posła Piotra
Zgorzelskiego i marszałka Adama Struzika - ówczesnego wiceprzewodniczącego Zgromadzenia
Narodowego, które 2 kwietnia 1997 r. uchwaliło
ustawę zasadniczą. Bardzo emocjonująco przebiegały
licytacje wszystkich gadżetów sportowych, ale
najcenniejsza okazała się koszulka Wisły Płock
z autografami zawodników drużyny piłkarskiej.
Tradycyjnie duże zainteresowanie towarzyszyło
sprzedaży maskotek; wójt Sylwester Ziemkiewicz jako
zwycięzca licytacji misia-strażaka przekazał pluszaka
do Samorządowego Przedszkola w Radzanowie, zaś
miś-policjant zamieszkał u 4-letniego Kacperka.
Nowe miejsce organizacji gminnego nału sprzyjało
wielu nowym inicjatywom, wśród których szczególnie
podziwiana była Kawiarenka WOŚP przygotowana
przez społeczność Samorządowego Przedszkola
w Radzanowie. Pyszne ciasta i inne smakołyki, zapach
kawy i smakowych herbat w połączeniu z uśmiechem
przedszkolaków, mam i cioć z przedszkola skusiły
każdego.
Własne stoiska wystawiły ponadto gminne stowarzyszenia; Anielski Kredens w bajkowych stylizacjach
prowadził zabawy dla najmłodszych, Wesoła Chatka

serwowała pierniczki-serca, a Zakątek nad Słupianką
własnoręcznie wykonane ozdoby. Dużym zainteresowaniem cieszył się Kuferek WOŚP, czyli sklepik
rozmaitości, którego bogaty asortyment bardzo
szybko znalazł swoich nabywców. Z inicjatywy
Radnych Gminy Radzanowo atrakcją specjalną
tegorocznego nału WOŚP były postaci Bawidełka,
czyli Myszka Miki, Minionek i inne.
Tegoroczny nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Radzanowie, zorganizowany po raz
pierwszy na hali sportowej Szkoły Podstawowej
w Radzanowie, wymagał ogromnego zaangażowania
wielu osób i instytucji, z pracownikami szkoły, CKiS
i Zakładu Gospodarczego na czele. Samorządowe
Przedszkole w Radzanowie, Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Rogozinie i sekcje Centrum Kultury
i Sportu w Radzanowie współtworzyły program
artystyczny niedzielnego koncertu.
Poczęstunek dla wolontariuszy przygotowano dzięki
WDH Anna Klekowicka oraz Jolancie i Kazimierzowi
Ślepowrońskim. Poza wolontariuszami kwestującymi
przy organizacji wydarzenia pracowało kilkunastu
wolontariuszy ze Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy
Radzanowo i Sekcji Wędkarskiej.

STRONA 5

„Działaj Lokalnie w Powiecie Płockim"
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi
Razem" we współpracy ze Starostwem Powiatowym
w Płocku, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach
Programu Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
pn.„Działaj Lokalnie".
W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje
i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach
wiejskich: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin,
Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów,
Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin,
Słubice, oraz gminach miejsko-wiejskich: Gąbin,
Drobin, Wyszogród, oraz planują prowadzić działania
na terenie jednej z wymienionych gmin.
W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj
Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują
współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego
i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych,
poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane
działania mają przyczyniać się do budowania
lokalnego kapitału społecznego.
W 2019 roku zachęcamy do upamiętnienia
30 rocznicy przemian demokratycznych w Polsce.
Ostatnie 30 lat radykalnie zmieniły sytuację
w Polsce. Bezsprzeczne jest, że decyzja społeczeństwa
polskiego w wyborach 4 czerwca 1989 roku dała
impuls do zmian systemowych w naszym kraju:
stworzenia suwerennego państwa prawa
i gospodarki wolnorynkowej. Ostatnie 30 lat jest
najdłuższym dla Polaków, od czasu rozbiorów,
doświadczeniem Wolności i nieprzerwanego rozwoju
gospodarczego. Rok 2019 to też rocznica 20 lat
członkostwa w strukturach NATO i 15 lat w Unii
Europejskiej.
Termin składania wniosków do 22 kwietnia 2019 r.
Wniosk i należ y sk ładać poprzez Generator:
http://system.dzialajlokalnie.pl/
Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
http://www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie/
Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe
oraz grupy inicjatywne z terenu gminy Radzanowo do
udziału w tegorocznej edycji Programu Działaj
Lokalnie.
W 2018 roku do nansowanie otrzymały:
1. Grupa „Młodzi Kreatywni” działająca przy Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Rogozinie, która
realizowała projekt pn.: „Gr y kor ytarzowe
i podwórkowe - super sprawa!”.

Cel projektu: odtworzenie i upowszechnianie
dawnych zabaw korytarzowych i podwórkowych
poprzez zakup gier podwórkowych i stworzenie
strefy gier edukacyjnych na korytarzach i dziedzińcu
szkolno/przedszkolnym.
W ramach projektu zakupiono 3 gry korytarzowe
tworząc strefy gier edukacyjnych na korytarzach
i dziedzińcu szkolno-przedszkolnym.

Z zainstalowanych gier korzystają nie tylko dzieci, ale
także rodzice i dziadkowie, którzy w dzieciństwie
bawili się w podobne zabawy. Dzięki realizacji
projektu dzieci zyskały szanse rozwijać swoją
aktywność ruchową. W ramach projektu
przeprowadzono również 4 warsztaty w formie "gry
i zabawy na dworze" podczas lokalnych pikników
i festynu rodzinnego tj. "Żyj zdrowo na sportowo",
"Dni Rogozina", Turniej dla uczniów Szkoły
Podstawowej przy boisku ORLIK".
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo
realizowało projekt pn.: „Niebanalnie, bo lokalnie...
Pikniki patriotyczne w wiejskim plenerze”.

przeciwpożarowego i pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz 2 happeningi dla ok. 800
uczestników projektu, którzy uzyskali niezbędną
wiedzę z zakresu: pierwszej pomocy
przedmedycznej, właściwych zachowań w obliczu
różnych zagrożeń w tym p.poż., oraz z zakresu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, radzenia sobie
ze stresem oraz nauki szybkiego reagowania
w sytuacjach zagrażających życiu.
4. Stowarz yszenie Wesoła Chatka w Nowym
Boryszewie realizowało projekt pn.: "Integrujące
kulinaria - organizacja warsztatów kulinarnych
związanych z tradycjami naszej miejscowości”.

Cel projektu: wzmocnienie przekazu o takich
wartościach, jak kapitał społeczny, przynależność do
lokalnej społeczności, zakorzenienie w dziejach,
zde niowania własnego miejsca na ziemi. Żyjemy w
pięknym kraju, o bogatej historii i kulturze, ale na co
dzień nie mamy jednak świadomości, że Ojczyzna
zaczyna się w okolicy, wśród sąsiadów, w lokalnej
społeczności.
Projekt polegał na zorganizowaniu plenerowych
spotkań adresowanych do mieszkańców gminy
Radzanowo, m.in. 1 rajd rowerowy wraz z piknikiem
oraz 2 warsztaty plenerowe, z których każde miało
inny motyw przewodni: od warsztatów krawieckich
z szycia ag i kotylionów (200 szt. kotylionów i 60 szt.
ag dla uczestników projektu i na obchody 100-lecia
niepodległości), po warsztaty k reaty wnego
zdobienia ramek do zdjęć i innych przedmiotów
(wykonano 40 ramek do zdjęć ze wzornictwem
ludowym dla uczestników warsztatów oraz do
świetlic wiejskich). W ramach projektu podjęto także
inicjatywę polegająca na gromadzeniu fotogra i
i dokumentacji ukazujących ż ycie i historię
miejscowości i mieszkańców Radzanowa oraz
zorganizowano Pikniki patriotyczne połączone z mini
turniejami intelektualno-sportowymi. Z każdego
pikniku sporządzona została fotorelacja, z której
najlepsze zdjęcia zdobią wnętrza miejscowych
świetlic wiejskich.
Ponadto zorganizowano forum organizacji
pozarządowych działających w gminie.
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Radzanowie
realizowała projekt pn.: „Świadomy mieszkaniec bezpieczna gmina”.
Cel projektu: uświadomienie roli ratownictwa
s p o ł e c z n e g o, w y p o s a ż e n i e w w i a d o m o ś c i
i umiejętności dotyczące wzywania specjalistycznych
służb ratowniczych i udzielania pomocy
przedmedycznej osobom będącym w sytuacji
zagrożenia życia oraz popularyzacja wiedzy na temat
bezpieczeństwa pożarowego wśród mieszkańców m.
Radzanowo.
W ramach projektu zorganizowano 20 warsztatów
teoretyczno‐praktycznych z zakresu bezpieczeństwa

Cel projektu: organizacja warsztatów kulinarnych
obejmujących m.in. naukę pieczenia pierników i ich
dekorowania, przekazania podstawowych zasad
cukiernictwa, a także naukę zdobienia innych ciast i
ciasteczek.
Projekt polegał na organizacji i przeprowadzeniu
4 warsztatów dot. nauki pieczenia pierników i ich
dekorowania, przekazaniu podstawowych zasad
cukiernictwa, zdobienia innych ciast i ciasteczek adresowanych do dzieci i osób niepełnosprawnych
z terenu gminy Radzanowo. Dzięki realizacji projektu
przekazano wiedzę, nauczono odbiorców nowych
umiejętności, zwiększyła się integracja lokalnej
społeczności oraz liczba członków stowarzyszenia.
Organizacja nawiązała współpracę z innymi
organizacjami które działają na terenie gminny.
Ponadto zakupiono kuchnię do wypieku oraz
fartuchy dla członkiń stowarzyszenia.

Iwona Marczak
Prezes zarządu Fundacji
"Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"

STRONA 6

Biskup Płocki Piotr Libera gościł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie
W piątek, 15 marca, w Rogozińskiej Para i i Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie gościł Biskup
Płocki Piotr Libera. Ksiądz Biskup spotkał się z dziećmi
i młodzieżą. Podczas rozmowy z młodzieżą podkreślił
troskę o czystość i szlachetność serca, odkrywanie
piękna modlitwy i głębi kontemplacji. Przestrzegał też
przed radykalizmem ucieczki w konformizm
i czerpania korzyści z układów tego świata.
Rogozińscy uczniowie z tej okazji przygotowali
program artystyczny, na który złożyła się poezja
i pieśni o charakterze religijnym. Część artystyczną
przygotowali katecheci: ks. proboszcz Janusz
Wiśniewski i Agnieszka Tyńska. Oprawa muzyczna to
wspólne dzieło szkolnego zespołu muzycznego, który
działa pod kierunkiem Norberta Pałysy i Jerzego
Jakowskiego (CKiS w Radzanowie).
Po spotkaniu z dziećmi i z młodzieżą Ksiądz Biskup
udał się na spotkanie z nauczycielami, podczas
którego poznał historię szkoły i biogra ę patrona –
Czesława Hińca.
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Rogozinie

Przedszkolaki uczyły się udzielania pierwszej pomocy
W Przedszkolu Samorządowym w Rogozinie odbyły
się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.
Zajęcia przeprowadziła Monika Ulicka – ratownik
Polskiego Czerwonego Krzyża, wraz z wolontariuszami
PCK: Wiktorem Pacalskim oraz Bartoszem Maślanką –
absolwentem Szkoły Podstawowej w Rogozinie.
Monika Ulicka opowiedziała przedszkolakom w jaki
sposób udziela się pierwszej pomocy, jak pomóc
poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie
ratunkowe. Podczas zorganizowanego spotkania,
dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały
procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia

Pierwszy Dzień Wiosny
21 marca, podczas szkolnych obchodów Pierwszego
Dnia Wiosny, uczniowie Szkoły Podstawowej
w Radzanowie uczestniczyli w szkolnej grze terenowej
„Gramy w kolory - czerwony, zielony, niebieski”.
W ramach gry w klasach starszych odbył się test wiedzy
o Gminie Radzanowo „Mój region - moja mała ojczyzna”, a w klasach I-III test o wiośnie. Na zakończenie
dobrej zabawy na wszystkich czekał poczęstunek grillowane kiełbaski.
Monika Wolińska

Ekipa Chrumasa w SP Radzanowo
W ramach programu dla szkół, który ma na celu
promowanie wśród dzieci zdrowej diety, udostępniane są w szkołach owoce i warzywa oraz produkty
mleczne. Wszystkim nam zależy na tym, aby program
był skuteczny, a dzieci chętnie korzystały z otrzymanych produktów. Dlatego też klasy pierwsze wzięły
udział w cyklu zajęć poświęconych promowaniu
zdrowego odżywiania.
Zaczęliśmy od porcji niezbędnej wiedzy na temat
najważniejszych zasad zdrowego żywienia w formie
zadań i ćwiczeń. Oglądaliśmy lmy związane z tym
tematem. Uczyliśmy się piosenki, wykonywaliśmy
prace plastyczne i robiliśmy sałatki owocowe. Na tym
jednak nie koniec, bo aby program był skuteczny,
konieczne są kompleksowe, długotrwałe i cykliczne
działania edukacyjne.
Sylwia Wajdowicz

życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie
zasłabnięć, zranień i złamań. Wiele emocji wzbudził
pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany
na fantomie.
S p o t k a n i e t o m i a ł o n a c e l u k s z t a ł t ow a n i e
pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie
najmłodszych z podstawowymi czynnościami
ratowniczymi w wypadku nieobecności osób
dorosłych.
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Rogozinie

STRONA 7

Podsumowanie VI Turnieju Sołectw
Tym razem przy wyniku 1:2 dla Ciółkowa sędzia
pokazał zawodnikowi Radzanowa czerwoną kartkę;
gra w osłabieniu zmotywowała radzanowską
drużynę do walki i ostatecznie spotkanie zakończyło
się remisem 2:2. O kolejności awansu zdecydowały
więc rzuty karne, w których Radzanowo pokonało
Ciółkowo 3:2. W nałowym meczu o brąz także padł
remis (1:1), ale po rzutach karnych 2:1 Ciółkowo
pokonało Radzanowo-Dębniki. Pojedynek Mistrzów
rozegrały tym razem drużyny Radzanowa i Nowego
Boryszewa, ale zwycięzcami okazali się ostatecznie
zawodnicy Radzanowa.
Zatem o cjalnie ogłaszamy wyniki VI Turniej
Sołectw o Puchar Wójta i Rady Gminy Radzanowo:
I. Radzanowo, II Nowe Boryszewo, III CiółkowoCiółkówko, IV Radzanowo-Dębniki, V Woźniki,
VI Dźwierzno, VII Juniorzy, VIII Oldboy's Polonia.
Najlepsz y Str zelec: Filip Or łowsk i (Nowe
Boryszewo). Najlepszy Zawodnik: Rafał Bratkowski
(Radzanowo). Najlepszy Bramkarz: Piotr Majchrzak
(Oldboy's Radzanowo).
Podsumowania całego wydarzenia dokonał Wójt
Sylwester Ziemk iewicz, któr y pogratulował

wsz ystk im zawodnikom star tu w turnieju i
podziękował za współtworzenie pięknych, czasem
niezwykle emocjonujących widowisk sportowych.
W ceremonii dekoracji zawodników wzięli również
u d z i a ł w s p ó ł o r g a n i z a t o r z y - R a d n i G m i ny
Radzanowo: Urszula Jaszczak, Katarzyna Makowska,
Sławomir Trojanowski, Krzysztof Sobczak, Kazimierz
Gajewski, Krzysztof Janecki, Marcin Woźniak. W czasie
turnieju gościliśmy ponadto Roberta Tokarskiego,
Kamila Raczyńskiego i Jacka Szymańskiego.
Za pomoc w organizacji turnieju dziękujemy
arbitrom - Wojciechowi Młotkowskiemu i Kamilowi
Rzechółko oraz pielęgniarce Jadwidze Sokołowskiej,
która w tym roku miała niestety mnóstwo pracy przy
udzielaniu pomocy medycznej.
Oprawę medialną w ydar zenia prowadzili
Agnieszka Ziemkiewicz i Radosław Karwowski.
Wszystkim drużynom i zawodnikom serdecznie
gratulujemy i dziękujemy za walkę fair play.
Do zobaczenia w przyszłym roku.

Klub ULKS Ciółkowo chce aktywnie uczestniczyć w inwestycji kosztowała gminę Radzanowo przeszło
życiu regionu i gminy Radzanowo. W tym celu Prezes 20 tys. złotych. Klub chce iść za ciosem i zapowiada,
klubu ULKS wraz z Zarządem złożyli swoje projekty że to nie koniec zmian. W kolejnych latach
rozbudowy boiska sportowego w Ciółkowie planowana jest dalsza rozbudowa. Klub zamierza
w b u d ż e c i e g m i n y . R o z w ó j s p o r t o w y założyć drugi piłko chwyt, bramę wjazdową
w miejscowości, gdzie od wielu lat gra drużyna na boisko piłk arsk ie, ogrodzić obiekt oraz
piłkarska jest priorytetem, ponieważ standardy i zamontować monitoring. Plany są ambitne, a zarząd
wymagania licencyjne z roku rok są coraz wyższe. klubu ma nadzieję na realizację tych potrzeb.
Władze klubu z Ciółkowa postawiły w 2019 roku na Drużyna otworzyła się także na większe wsparcie ze
rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury strony zewnętrznych sponsorów. W ubiegłym roku
na boisku sportowym, gdzie przez wiele lat nic nie udało się pozyskać jednego, a w obecnym trwają
było zmieniane. Po akceptacji złożonych projektów poszukiwania następnych. Prezes wraz z zarządem
przez Wójta i Radę Gminy zaczęto stopniowo są przekonani, że zespół idzie w dobrym kierunku.
wdrażać plan rozbudowy boiska w Ciółkowie. Jednocześnie klub ULKS Ciółkowo daje wyraźny
W przetargu stanęło kilka rm, a gmina wybrała sygnał młodym osobom w regionie, że warto
oferty najkorzystniejsze. Wymienione zostały dołączyć w jego szeregi. Zespół chce pozyskać
zdewastowane siedziska dla kibiców, zamontowany nowych zawodników i otworzyć więcej roczników
został piłko chwyt do piłek za jedną z bramek oraz do trenowania na przebudowanym obiekcie.
pojawiły się nowe ławki dla piłkarzy rezerwowych Zainteresowane osoby klub prosi o kontakt
wraz z punktem medycznym. Całość podjętych z trenerami. Drużyna ULKS Ciółkowo chce teraz

udowodnić swoją jakość sportową na boisku wraz ze
startem rundy wiosennej w lidze. Zespół zachęca
kibiców i sympatyków sportu na mecze do Ciółkowa
i zapowiada walkę o najwyższe cele.
Zarząd
ULKS Ciółkowo

W sobotni poranek miłośnicy piłki nożnej spotkali
się na hali sportowej w Radzanowie, gdzie po raz
szósty rozegrany został piłkarski Turniej Sołectw
o Puchar Wójta i Rady Gminy Radzanowo.
Do rozgrywek pierwotnie zgłosiło się 9 drużyn;
w szranki stanęło ostatecznie 8 zespołów: Ciółkowo,
Dźwierzno, Juniorzy, Nowe Boryszewo, Oldboy's
Polonia, Radzanowo, Radzanowo-Dębniki i Woźniki.
Uroczystego otwarcia turnieju, z pierwszym
kopnięciem piłki włącznie, dokonała Jolanta
Sochacka, przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo.
Rywalizacja turniejowa wymagała ogromnego
zaangażowania, skupienia, a niekiedy prawdziwej
walki z własnymi słabościami. W 12 meczach fazy
grupowej padło łącznie 36 goli. Awans do pół nału
z pierwszego miejsca wywalczyło Nowe Boryszewo
i Ciółkowo, a z drugiego – Radzanowo i RadzanowoDębniki.
W pier wsz ym starciu pół nałowym Nowe
Boryszewo pokonało Radzanowo-Dębniki 3:1. Z kolei
mecz między Ciółkowem a Radzanowem jak zawsze
był pojedynkiem pełnym emocji, gry nerwów
i wytrzymałości psychologicznej do samego końca.

Magdalena Kosielińska,
koordynator VI Turnieju Sołectw

ULKS Ciółkowo
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Gminny Ludowy Klub Sportowy Polonia Radzanowo
powstał w 1998 r., z przerwą w działalności w latach
2013-2015. W chwili obecnej prowadzi 3 grupy młodzieżowe i dziecięce oraz drużynę seniorską, grającą na
szczeblu klasy A rozgrywek ligowych. Bieżące funkcjonowanie zapewnia nam dotacja przyznawana przez
Gminę Radzanowo, wsparcie miejscowych rm, a także
programy unijne.
Początek 2019 r. był wyjątkowo pracowity dla zawodników i działaczy. Drużyny sportowe brały z sukcesami
udziały w turniejach halowych, intensywnie trenowały,
przygotowując się do wiosennych rozgrywek. Z kolei
nowy zarząd klubu podjął szereg działań modernizujących boisko i doposażenie drużyny; z władzami gminy
wynegocjowano postawienie piłko chwytów za
bramkami płyty głównej, znaleziono partnera, który
nieodpłatnie zrekultywował murawę, pozyskano
sponsora nowych strojów dla drużyny seniorskiej.
Na chwilę obecną trwają końcowe uzgodnienia
z Zakładem Gospodarczym przy UG w Radzanowie
dotyczące budowy nowego bocznego boisk a
treningowego. Czarnoziem na ten cel przekażą nieodpłatnie właściciele lokalnych rm. Dla naszych kibiców
i sympatyków szykujemy kolejną niespodziankę,
również s nansowaną przez lokalnego przedsiębiorcę,
która ozdobi wkrótce nasz obiekt.
Władzom klubu ogromnie zależy na systematycznej
poprawie infrastruktury użytkowanego obiektu
sportowego. Nasza strategia zakłada budowę przyłącza
energetycznego oraz własnej studni, z której będziemy
mogli w przyszłości zasilać profesjonalne nawodnienie
boiska.
Otwieramy się również na szeroką współpracę
i utrzymywanie dobrych relacji z innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Radzanowo.

DANE KONTAKTOWE
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

Sporo uwagi poświęcamy na powiększenie grona osób
i rm, które mogłyby służyć pomocą nansową lub
rzeczową dla działalności klubu. Zapewniamy, że
przekazane fundusze zostaną z wielką starannością
rozdysponowane na cele statutowe klubu.
Bardzo chętnie sięgamy również po środki unijne
i dotacje pozagminne, by realizować nowe działania,
zwłaszcza dedykowane dzieciom. Na miesiąc wrzesień
planujemy na przykład organizację turnieju halowego
dla grupy 2009-2010. Fundusze na ten cel zostały
pozyskane z programu Starostwa Powiatowego
w Płocku.
Wszystkich kibiców Polonii Radzanowo serdecznie
zapraszamy na nasz obiekt. Bądźcie naszym dwunastym zawodnikiem. Zachęcamy również dzieci i młodzież
z terenu gminy Radzanowo do wzięcia udziału
w treningach naszych drużyn.
Szczegółowy terminarz rozgrywanych spotkań
prezentujemy na plakatach. Aktualności z wydarzeń
sportowych naszych drużyn i działań zarządu udostępniamy na bieżąco na Facebook'u GLKS Polonia
Radzanowo.
Zarząd
GLKS Polonia Radzanowo

Runda wiosenna 2019
28.04.2019 r. godz. 11:00
(boisko sportowe w Radzanowie)
Polonia Radzanowo - Błękitni Gąbin
05.05.2019 r. godz. 17:00
(boisko sportowe w Ciółkowie)
ULKS Ciółkowo - Polonia Radzanowo
12.05.2019 r. godz. 11:00
(boisko sportowe w Radzanowie)
Polonia Radzanowo - GKS Góra
19.05.2019 r. godz. 13:00
(boisko sportowe w Nowym Duninowie)
Wisła Nowy Duninów - Polonia Radzanowo
26.05.2019 r. godz. 11:00
(boisko sportowe w Radzanowie)
Polonia Radzanowo - Bzura Chodaków
02.06.2019 r. godz. 14:00
(boisko sportowe w Słubicach)
Szopen Sanniki - Polonia Radzanowo
09.06.2019 r. godz. 11:00
(boisko sportowe w Radzanowie)
Polonia Radzanowo - Wisła Główina Sobowo
16.06.2019 r. godz. 17:00
(boisko sportowe w Cieszewie)
Wicher Cieszewo - Polonia Radzanowo

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
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.: 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

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 Komisji
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

