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Finanse gmin - wspólna sprawa
Szanowni Państwo,
we wrześniu miałem przyjemność wziąć udział w XIX
Kongresie Gmin Wiejskich RP. Była to okazja do wielu
dyskusji dotyczących obecnej kondycji samorządów.
Wśród rozmów o problemach dotykających aktualnie
polskie gminy główną kwestią była oświata i system
niewystarczających subwencji państwowych przekazywanych na jej nansowanie. O tym, jak decyzje
rządowe wpływają na zachwianie nansów samorządowych niech zaświadczy choćby przykład naszej
gminy. Roczny koszt nansowania oświaty to u nas
kwota 11 mln 392 tys. zł, z czego z budżetu państwa
otrzymujemy subwencję oświatową wynoszącą 6 mln
387 tys. zł; tak więc brakujące 5 mln zł Nasza Gmina
musi dołożyć ze środków własnych. Podwyżki płac
nauczycieli za okres IX-XII br. generują dodatkowe 500
tys. zł kosztów; tymczasem subwencja, jaką otrzymamy otrzymać w bieżącym roku została zwiększona
tylko o 131 tys. zł. To pokazuje dobitnie, iż obecny
system nansowania oświaty podąża w złym kierunku
i konieczna jest jego natychmiastowa i bezwzględna
zmiana. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji,
w której gmin nie będzie stać, aby pokrywać wzrastające wydatki na oświatę z własnych środków.
Kolejna bardzo newralgiczna sprawa, która dotyka
wszystkie samorządy w Polsce i była osią główną
dyskusji na Kongresie to ochrona środowiska i drastyczny wzrost cen za zagospodarowanie odpadów
komunalnych. My Mieszkańcy gminy Radzanowo też
odczuliśmy od września wzrost tych cen. Nowe stawki
15 zł od osoby za odpady segregowane i 23 zł
za niesegregowane, mimo podwyżki, nadal są
jednymi z najniższ ych w powiecie płock im.
Na Mazowszu są już gminy, w których stawka za
odpady segregowane przekracza 30 zł od osoby.
Wzrost cen wynika z wprowadzania nowych opłat
oraz coro-cznego zwiększania kwoty opłaty za tonę
odpadów prz yjmowanych na składowiskach.

Przyszłość niestety nie wygląda optymistycznie, gdyż
ceny te będą prawdopodobnie jeszcze wyższe.
Na Kongresie prowadzona była również specjalna
debata o nansach gminnych ze szczególnym
uwzględnieniem obniżania się dochodów z podatku
PIT oraz szybkiego wzrostu wydatków bieżących.
„Złota era inwestycji samorządowych powoli się
kończy” – powiedział przewodniczący Związku Gmin
Wiejskich RP, zwracając uwagę na niepokojące dane
dotyczące nadwyżki operacyjnej netto, czyli środków
nansowych, z któr ych samorządy nansują
inwestycje. Z przytoczonych danych wynika,
że ujemną nadwyżkę ma obecnie 865 gmin w Polsce,
a w kolejnych 751 jest ona niższa niż 1 mln zł.
Pogarszająca się sytuacja nansowa w samorządach
może doprowadzić do znaczącego spadku inwestycji,
a w skrajnych przypadkach nawet do niewydolności
w realizacji podstawowych zadań i usług publicznych.
W trosce o przyszłość samorządów w podsumowaniu
Kongresu sformułowany został apel do rządu
i parlamentu o wprowadzenie rozwiązań rekompensujących utracone dochody w podatku PIT oraz
w pełni pokrywających podwyżki płac nauczycieli.
Szanowni Państwo, opisane powyżej trudności to
aktualne wyzwania dla większości polskich samorządów, które niestety dotykają również Gminę
Radzanowo. Coraz mniejsze możliwości inwestycyjne
naszego budżetu determinują działania moje,
urzędników i rady gminy na wspólnym poszukiwaniu
racjonalnych rozwiązań, które pozwolą na realizację
tak oczekiwanych przedsięwzięć, jak remonty dróg,
budowa kanalizacji, czy rozwój infrastruktury oświaty.
Priorytetem jest również modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo-Dębniki –
inwestycja szczególnie istotna przy postępującej
z każdym rokiem suszy oraz zachodzących zmianach
klimatu.
Osobiście z niecierpliwością czekam na wprowa-

Trwa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębnikach
Ruszyła modernizacja ujęcia wody w miejscowości
Radzanowo – Dębniki. W ramach przedsięwzięcia
będzie wykonana:
1. modernizacja dwóch studni głębinowych wraz
z wymianą pomp głębinowych i armatury,
2. renowacja istniejących zbiorników
wyrównawczych wraz z wymianą rurociągu,
3. próby i badania przeprowadzonych prac wraz
z badaniami wody.
Inwestycję realizuje przedsiębiorstwo REMONDIS
Aqua Wyszogród, a prace potrwają do końca
października.
Wyeksploatowane urządzenia i przestarzała
technologia uzdatniania wody wymusiły realizację
tego zadania. Instalacja, pierwotnie dedykowana

mieszkańcom Radzanowa, Dębnik, Wólki, Łoniewa,
Kosina , Szczytna i Lasocina, jest dziś elementem
połączonym z pozostałymi gminnymi stacjami
uzdatniania. Jak powszechnie wiadomo
zapotrzebowanie na uzdatnioną wodę rośnie w skali
całej gminy. Ponadto z roku na rok nasila się zjawisko
s u s z y . To w s z y s t k o w y m a g a ł o w d r o ż e n i a
strategicznych roz wiązań, przede wsz ystkim
gwarantujących bezpieczeństwo w dostępie do wody
pitnej i sanitarnej. W lutym br. podczas obrad V sesji
z a p a d ł a w te j s p raw i e d e c y z j a ra d y gm i ny
o zabezpieczeniu w tegorocznym budżecie kwoty 300
tys. zł z przeznaczeniem na to priorytetowe zadanie.

dzenie systemowych rozwiązań poprawiających
sytuację nansową gmin w Polsce. Zapewniam
jednak, że niezależnie od tych decyzji, w Gminie
Radzanowo na co dzień dbamy, by w oparciu o środki
własne i pozyskiwane nansowanie zewnętrzne
skutecznie realizować wyznaczone cele. Wielokrotnie
kor z ystamy z opinii i pomysłów Państ wa –
Mieszkańców, którzy mocno angażują się w bieżące
sprawy naszego samorządu. To niezwykle cenne,
że możemy razem współdziałać, aby w Naszej Gminie
– wspólnym domu, wszystkim nam żyło się lepiej.

Sylwester Ziemkiewicz
Wójt Gminy Radzanowo
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Komunikaty Posterunku Policji w Radzanowie
Plan priorytetowy dzielnicowego asp. Sebastiana
Kozińskiego
Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie
od 01.08.2019r. do 31.01.2020r. jest zapewnienie
właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców
i wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych
wpływających na ład i porządek publiczny (spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, grupowanie się
młodzież y) w rejonie obiektów handlowych
w miejscowości Radzanowo ul. Spółdzielcza.
Plan priorytetowy dzielnicowego sierż. szt.

Michała Kłosiewskiego
Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie
od 01.08.2019r. do 31.01.2020r. jest zapewnienie
właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców
i wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych
wpływających na ład i porządek publiczny (spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, grupowanie się
młodzieży) w miejscowości Rogozino, rejon Domu
Ludowego na ul. Strażackiej.
W związku z powyższym dzielnicowi zwracają się
z apelem do osób zamieszkujących ww. ulic lub

w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczające
się tą ulicą o reagowanie na wszelkiego rodzaju
przejawy łamania prawa.
W przypadku, kiedy zauważymy osoby naruszające
ład i porządek publiczny zareagujmy. W szczególności
o tym fakcie należy powiadomić policję pod nr tel. 112
lub skontaktować się z właściwym dla rejonu dzielnicowym.

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to
3 października br.
Pomoc będzie udzielana na każdy hektar dotkniętych suszą upraw rolnych, w przypadku gdy szkody
spowodowane tegoroczną suszą oszacowane przez
komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą
co najmniej 30 proc. uprawy deklarowanej przez
rolnika we wniosku.
Stawka pomocy będzie zróżnicowana i przewiduje
się, że będzie wynosić:
·1000 zł w na 1 ha powierzchni uprawy, na której
powstały szkody obejmujące co najmniej 70 proc.
danej uprawy z wyłączeniem wieloletnich użytków
zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku
bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki
dużej;
·500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30 proc. i mniej
niż 70 proc. danej uprawy z wyłączeniem wieloletnich
użytków zielonych, na których obsada zwierząt
z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej
0,3 sztuki dużej;
·500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków
zielonych, na której powstały szkody obejmujące co
najmniej 70 proc. danej uprawy i na której obsada

zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi
poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej;
·250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków
zielonych, na której powstały szkody obejmujące co
najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy i na
których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy
lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki
przeliczeniowej.
Wypłata pomocy będzie realizowana jako pomoc
„wyłączeniowa” dla gospodarstw rolnych, w których
straty w dochodach wyniosą powyżej 30 proc. średniej
produkcji rolnej z trzech poprzednich lat lub trzech
z pięciu lat po odjęciu wartości najwyższej i najniżej
albo w formule pomocy de minimis, jeżeli straty
w dochodach będą wynosić nie więcej niż 30 proc.
średniej produkcji rolnej danego gospodarstwa.
Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50 proc. tym
rolnikom, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia
co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych
w gospodarstwie, z wyłączeniem wieloletnich
użytków zielonych.
Do dyspoz ycji zainteresowanych sprawą
Mieszkańców pozostają pracownicy Urzędu Gminy p.
Ewa Wiejas-Nowacka tel. 24 369 50 13; p. Aleksandra
Gajewska tel. 24 369 50 14.

objęte różnymi restrykcjami - obszar zagrożenia,
objęty ograniczeniami oraz ochronny (na mapach
oznaczone kolorami odpowiednio niebieskim,
czerwonym i żółtym). W powiecie płockim występują
już wszystkie trzy strefy: w gminie Bodzanów,
Bulkowo, Słubice i Staroźreby obowiązuje strefa
czerwona tj. objęta restrykcjami; w gminie Mała Wieś
i Wyszogród strefa zagrożenia czyli niebieska;
w gminie Radzanowo strefa ochronna- żółta.
Co to dla nas oznacza w praktyce? W obrębie strefy
żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski
przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni
musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,
wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii
(nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką). Z kolei
ze strefy żółtej poza granice Polski obowiązują
dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
- muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej
30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub
od urodzenia,
- pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie
30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono
świń pochodzących ze strefy niebieskiej ani czerwonej,

- w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem zostały
poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF
z wynikiem ujemnym,
- w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem
zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały
objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy
lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.
Gmina Radzanowo na bieżąco monitoruje sytuację
w powiecie płockim, w tym komunikaty Głównego
Inspektora Weterynarii. O wszelkich zmianach
będziemy informować za pośrednictwem strony
www.radzanowo.pl oraz sołtysów.

Posterunek Policji
w Radzanowie

Susza 2019
Na terenie Gminy Radzanowo w okresie letnim
bieżącego roku wystąpiło zjawisko suszy rolniczej
(raport nr 4 oraz nr 5 Instytutu Uprawy Nawożenia
i G l e b o z n a w s t w a w Pu ł a w a c h ) . W z w i ą z k u
z powyższym Urząd Gminy w Radzanowie przyjmował
w dniach 02-09 lipca br. wnioski o oszacowanie strat
w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej. Tych wpłynęło blisko 500. Następnie w dniach
15-29 lipca br. komisja powołana przez Wojewodę
Mazowieckiego prowadziła szacowanie strat
w uprawach zbóż ozimych, zbóż jarych, truskawki,
krzewów owocowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, rzepaku i rzepiku oraz roślin
strączkowych. Zgodnie z raportem nr 7 oraz nr 8 IUNG
w Puławach komisja przeprowadziła doszacowanie
strat w uprawach drzew owocowych i ziemniaka.
Aktualnie sporządzone z prac komisji protokoły
zostały złożone do Urzędu Wojewódzkiego i oczekują
na opinię Wojewody Mazowieckiego. Dopiero ta
opinia warunkuje możliwość ubiegania się o rekompensatę nansową.
Zgodnie z komunikatem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych
poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy.

Afrykański pomór świń
Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się,
zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są
świnie domowe, świniodziki oraz dziki. Obejmuje
znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym
śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Ludzie nie
są wrażliwi na zakażenie wirusem, w związku z czym
choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia
i życia. Wystąpienie ASF skutkuje przede wszystkim
narażeniem na olbrzymie straty nansowe związane
w pierwszej kolejności z kosztami zwalczania choroby w gospodarstwach, gdzie zostanie stwierdzona
(m.in. zabicie i utylizacja zwłok zwierząt, przeprowadzenie oczyszczania i dezynfekcji oraz badań
laboratoryjnych), jak również z drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub
wieprzowiny zarówno w kraju, jak i poza jego granice
(według decyzji Głównego Inspektoratu
Weterynarii).
Niestety problem afrykańskiego pomoru świń
narasta, a obszar występowania choroby powiększa
się w szybkim tempie. Kilka lat temu zasięg choroby
ograniczał się do terenu kilku nadgranicznych gmin
n a w s c h o d z i e Po l s k i ; o b e c n i e ro z l e w a s i ę
konsekwentnie na dalszą część kraju.
Na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary

W PAŹDZIERNIKU WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Dnia 30.10.2019 r. odbędzie się mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, opon, zużytych baterii i akumulatorów. Chęć oddania odpadów należy zgłosić do Urzędu Gminy
pod nr tel. 24 369 50 13 lub 24 369 50 20 do dnia 25.10.2019 r.
Przypominamy, że odbiór odbywa się bezpośrednio z Państwa nieruchomości !
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Kolejny etap budowy kanalizacji
Z początkiem września Urząd
Gminy zakończył parce związane
z uruchomieniem postępowania
o zamówienie publiczne na
kolejny etap budowy kanalizacji
w Rogozinie. W dniu 6 września
ogłoszono przetarg, a 1 października upływa termin składania ofert. Zadanie to obejmie
dokończenie budowy sieci
kanalizacji na ul. Mazowieckiej,
wykonanie 2 przepompowni,
wprowadzenie sieci w osiedle
oraz uruchomienie już wybudowanej kanalizacji na
ul. Osiedlowej w Rogozinie.
Zakres prac obejmie odcinek
o długości ok. 878 m. Prace

potrwają od jesieni bieżącego
roku do połowy 2020 r. Gmina
Radzanowo zabezpieczyła na ten
cel środki w budżecie w kwocie
1 mln zł.
Jest to już kolejne tego typu
zadanie realizowane w ostatnich
czterech latach w Gminie
Radzanowo. Przez ten czas gmina
przeznaczyła w sumie ok. 6 mln zł
na rozbudowę sieci kanalizacyjnej
oraz wodociągowej z czego
ponad 2 mln zł pochodziło z
otrzymanych środków zewnętrznych. W tym okresie wykonano
ponad 10 km sieci wodno –
kanalizacyjnej.

Walne wybory w ULKS Ciółkowo
W listopadzie br. odbędą się
walne wybory na Prezesa klubu
oraz członków Zarządu ULKS
Ciółkowo. W tym roku kończy się
kadencja, która trwała 4 lata.
Osoby zainteresowane proszone
są o składanie swoich kandydatur
za pośrednictwem strony
Facebook ULKS Ciółkowo oraz
opcjonalnie do biura klubu
mieszczącego się na boisku w

Ciółkowie we wtorki i czwartki od
godziny 17:00 do 19:00.
O dokładnym terminie wyborów
klub poinformuje na swojej
stronie internetowej.
Przypominamy, iż klub ULKS
Ciółkowo reprezentuje gminę
Radzanowo w rozgr ywk ach
Płockiej klasy A w piłce nożnej.
ULKS Ciółkowo

Fundusz Sołecki
na 2020 rok
Białkowo - remont świetlicy wiejskiej
Brochocin - zakup tłucznia na bieżące
naprawy dróg; remont świetlicy
Brochocinek - zakup tłucznia dolomitowego
z usługą wbudowania na drogę
Chełstowo - geodezyjne wytyczenie drogi
Chomętowo - modernizacja drogi
Ciółkowo - zakup tłucznia dolomitowego z
usługą wbudowania na drogi
Ciółkówko - modernizacja drogi
Czerniewo - zakup kruszywa drogowego –
tłucznia
Dźwierzno - zakup tłucznia dolomitowego
z usługą wbudowania na drogę
Juryszewo - modernizacja drogi
Kosino - zakup tłucznia dolomitowego
na drogi; wyposażenie świetlicy
Kostrogaj - zakup tłucznia dolomitowego
z usługą wbudowania na drogę
Łoniewo - zakup tłucznia dolomitowego
z usługą wbudowania na drogę
Męczenino - remont dróg; montaż lamp
oświetleniowych na istniejących słupach
Nowe Boryszewo - modernizacja drogi;
zagospodarowanie terenu przy świetlicy
wiejskiej
Radzanowo - modernizacja placu zabaw;
zakup lamp solarnych
Radzanowo – Dębniki - zakup kontenera
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

Radzanowo – Lasocin - zakup tłucznia
dolomitowego z usługą wbudowania na
drogę
Rogozino - modernizacja drogi
Stare Boryszewo – remont niewielkich
odcinków dróg poprzez zakup i utwardzenie
tłuczniem;
Stróżewko - rozbudowa oświetlenia
ulicznego; doposażenie placu zabaw
Szczytno - zakup gruzu betonowego i żwiru
z usługą wbudowania na drogi
Ślepkowo Królewskie - zakup tłucznia
dolomitowego z usługą wbudowania
na drogę
Ślepkowo Szlacheckie - zakup tłucznia
dolomitowego z usługą wbudowania na
drogę; zakup kostki brukowej do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej;
remont placu zabaw
Śniegocin - zakup tłucznia dolomitowego
z usługą wbudowania
Trębin - montaż lamp oświetleniowych
Wodzymin - budowa drogi asfaltowej
Woźniki - montaż lampy solarnej przy
przystanku autobusowym; utwardzenie
tłuczniem dolomitowym dróg
Woźniki – Paklewy - zakup gruzu betonowego z usługą wbudowania na drogi
Wólka - zakup tłucznia dolomitowego
z usługą wbudowania na drogę

Informujemy, że Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny
Szkół zmienił dotychczasową siedzibę. Nowa mieści się w Szkole
Podstawowej w Radzanowie (ul. Szkolna 16). Zmianie uległy również
telefony kontaktowe: 797 - 870 - 870 - 833
oraz 797 - 870 - 630 - kierownik GZEAS

Trzy gminne jednostki OSP z dotacjami z Powiatu Płockiego
Jednostki OSP Szczytno, OSP Woźniki, OSP
Radzanowo otrzymały wsparcie w wysokości po
5 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania.
Trzecia edycja programu pn. „Zakup sprzętu
ratowniczego i umundurowania – 2019” realizowanego przez Powiat Płocki pozwoliła jednostkom OSP
z terenu naszej gminy ubiegać się o dodatkowe
środki nansowe. Celem tego programu jest m.in.:
unowocześnienie wyposażenia ratowniczego;
zwiększenie skuteczności bojowej oraz poszerzenie
możliwości działania jednostek OSP; minimalizacja
skutków zdarzeń losowych dzięki szybszej i profesjonalnej interwencji.
O cjalne przekazanie czeków przedstawicielom
jednostek OSP odbyło się 5 września br. w remizie
OSP Szczytno w obecności Wicestarosty Powiatu
Płockiego Iwony Sierockiej, Członka Zarządu
Powiatu Płockiego Pawła Jakubowskiego, Zastępcy
D yrektora Wydziału Środowisk a i Roz woju
Obszarów Wiejskich w Starostwie Powiatowym w
Płocku Krzysztofa Olejnickiego oraz Wójta Gminy
Radzanowo Sylwestra Ziemkiewicza.

„To Druhowie Ochotnicy najczęściej są jako pierwsi
na miejscach wypadków. To od ich wiedzy i umiejętności bardzo często zależy życie człowieka. To tacy
cisi bohaterowie naszych małych ojczyzn. Dziękuje

Wam za to Druhowie Strażacy z całego serca!”mówiła podczas spotkania Wicestarosta Iwona
Sierocka.

STRONA 4

„Nigdy więcej wojny!” Radzanowo uczciło 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej
„Miłość Ojczyzny to nie tylko wdzięczna pamięć
i szacunek dla przeszłości. Miłość Ojczyzny to także
odpowiedzialność za jej obecny i przyszły kształt. Nie
możemy się czuć zwolnieni od odpowiedzialności za
wolność naszej Ojczyzny” - tymi słowami młodzież,
przygotowana przez p. Beatę Lejzę, rozpoczęła
uroczystą mszę świętą w kościele św. Floriana
w Radzanowie. Przewodniczył jej ks. Franciszek Kuć,
zaś inicjatorem był proboszcz para i ks. Franciszek
Stepnowski. Uroczyste nabożeństwo było nie tylko
podziękowaniem i upamiętnieniem ludzi, którzy
zginęli za Ojczyznę, ale także modlitwą o pokój dla
przyszłych pokoleń i napomnieniem, aby strzec
i mądrze wykorzystywać wolność, którą udało nam
się wywalczyć.
Obchody rocznicowe uświetnili swą obecnością:
wójt Gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz,
przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Sochacka wraz
z Radnymi, poczty sztandarowe Ochotniczej Straży

Pożarnej z Radzanowa, Woźnik, Nowego Boryszewa,
Szczytna, delegaci OSP Juryszewo, poczty sztandarowe ze szkół w Rogozinie i Radzanowie oraz
Polsk iego Stronnic t wa Ludowego Gminy
Radzanowo, sołtysi i mieszkańcy.
Po uroczystej mszy poczty sztandarowe i uczestnicy
uroczystości przeszli pod tablicę upamiętniającą
bohaterów walk narodowo-wyzwoleńczych, która
znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej
im. M. Kopernika w Radzanowie. Tu przywitała
przybyłych Iwona Jaroszewska – wicedyrektor
radzanowskiej szkoły, prosząc o wspólne odśpiewanie hymnu i oddanie hołdu poległym chwilą ciszy.
Uczniowie tej szkoły pod kierunkiem p. Jolanty
Kwiatkowskiej i p. Tomasza Zalewskiego zaprezentowali krótki program artystyczny, przypominający
najważniejsze wydarzenia z II wojny światowej.
Harcerze zapalili znicze i złożyli kwiaty pod obeliskiem. Hołd o arom złożyli także wójt gminy Sylwester

Sukcesy gminnych jednostek OSP
W połowie lipca br., na boisku sportowym w
Radzanowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo –
Pożarnicze. W zawodach rywalizowało 7 drużyn.
Rozegrano dwie konkurencje (sztafeta pożarnicza 7 x
50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe),
zarówno w kategorii seniorów jak i młodzieżowych
drużyn pożarniczych chłopców. Po zmaganiach w
sztafecie oraz niezwykłej precyzji w ćwiczeniach
bojowych klasy kacja końcowa przedstawiła się
następująco: 1. OSP Juryszewo, 2. OSP Radzanowo,
3. OSP Woźniki, 4. OSP Szczytno, 5. OSP Nowe
Boryszewo. W grupie żeńskich drużyn pożarniczych
wystartowała jedna drużyna: OSP Radzanowo. Także
jedna drużyna wystartowała w grupie młodzieżowej:
OSP Radzanowo.
Zwycięskim drużynom wręczono pamiątkowe
puchary oraz dyplomy. Wójt gminy Sylwester
Ziemkiewicz podziękował wszystkim druhnom
i druhom za wspaniałą rywalizację w duchu fair play
oraz za widowiskową prezentację sprawności
zycznej i zdobytych umiejętności bojowych.
Po krótkim odpoczynku, strażacy z Radzanowa
(drużyna męska, żeńska oraz MDP) i Juryszewa
w sierpniu rozpoczęli przygotowania do zawodów
powiatowych, które odbyły się 14 września br.,

w Staroźrebach. Tam druhowie z Juryszewa obronili
kolejny raz tytuł mistrza powiatu. Na pierwszej pozycji
uplasowała się również Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza chłopców z Radzanowa. Zwycięzcy
pierwszych trzech miejsc w poszczególnych
kategoriach wiekowych otrzymali puchary, medale i
dyplomy, a drużyny męskie (miejsca 1-3) ponadto
nagrody rzeczowe w postaci sprzętu pożarniczego
ufundowanego przez Marszałka Woj. Mazowieckiego
dh Adama Struzika.

Ziemkiewicz i przewodnicząca Rady Gminy – Jolanta
Sochacka. Wójt, cytując słowa Jana Pawła II: „Nigdy
więcej wojny!”, jeszcze raz podkreślił wagę tego, aby
nasze i kolejne pokolenia pamiętały o ponadnarodowej wartości pokoju, zaś p.Jolanta Sochacka
zaznaczyła, że pamięć o bohaterach i ich poświęceniu
musi być drogowskazem pokazującym, że są wartości, które nie mają ceny. Takimi wartościami dla
Polaków były zawsze honor, wolność i niepodległość.
I tą właśnie re eksją zakończyła się pierwsza część
gminnych obchodów rocznicy wybuchu II wojny
światowej w Radzanowie.
Przed zmierzchem o 19.00 w ogrodzie przy plebanii
kościoła św. Floriana odbyła się wieczornica patriotyczna połączona z ogniskiem i wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.
Szkoła Podstawowa
w Radzanowie
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Festyn na zakończenie wakacji
FESTYN NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI, który odbył się
w ostatni weekend sierpnia, stał się okazją do
wspólnej zabawy i integracji międzypokoleniowej dla
mieszkańców naszej gminy.
W zaprezentowanym programie artystycznym każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Amatorzy rockowego
brzmienia podziwiali występ Zespołu VATAHA, który
mimo panującego upału nie zawiódł swoich fanów
mocnym brzmieniem i charyzmą. Usłyszeliśmy
zarówno utwory z debiutanckiego krążka, jak
i nowości, które znajdą się w przygotowywanym na
jesień albumie „Dokąd”. Z ludowym repertuarem
przyjechali ze Słubic Grzybowianki & Grzybowiacy
Zespół Ludowy im. Cecylii Milczarek; zaprezentowane
przyśpiewki przy akompaniamencie bębna, skrzypiec
i akordeonu publiczność nagradzała gromkimi
b rawa m i . R ów n i e c i e p ł o p r z y j ę to l i r yc z n o rozrywkowy repertuar Anny Czachorowskiej Anna,
czyli Ani C – nalistki Szansy na Sukces. W recitalu
pt. „Miłość niejedno ma imię” znalazły się przede
wszystkim utwory autorskie z nagrywanego właśnie
a l b u m u „ S m a k Po r a n k a”. Z k o l e i o u ro k a c h
i mankamentach życia seniora zaśpiewał Chór „Złota
Jesień” z Rober t Majewski tym razem w roli
i dyrygenta, i akompaniatora. Wieczorną część
koncertową rozpoczął Zespół ADHD w Rogozina, czyli
Martyna Murawska, Eryk Zieliński, Kacper Marciniak,
Bartosz Jezierski, Marcin Ostrowski i Norbert Pałysa.
Płynnie zmieniający się skład osobowy w żadnej
mierze nie obniża jakości brzmienia zespołu.
Za sprawą swojego mentora Norberta Pałysy zwykle
sięgają po polski rock. Coraz odważniej podejmują się
interpretacji hitów anglojęzycznych, jak „Shallow”
(LadyGaga & Bradley Cooper).

Wspaniała rywalizacja fair play wywiązała się między
drużynami startującymi w tegorocznej "Sołtysiadzie".
Wbijanie gwoździ na czas, rzut kapeluszem sołtysa,
obieranie ziemniaków, czy wspólny śpiew to tylko
przykłady konkurencji, w jakich zmierzyły się drużyny
czterech sołectw naszej gminy. I choć wspólnym
mianownikiem była dobra zabawa, każdy team
mocno angażował się, by stanąć na podium.
Ostatecznie nagrodę pocieszenia otr z ymali
debiutanci z Trębina za zajęcie miejsca 4., lokatę
3. zajęło Radzanowo, 2. – Białkowo, a tytuł sprzed roku
o b ro n i l i z awo d n i c y M ę c ze n i n a . S e rd e c z n i e
gratulujemy i dziękujemy za wspaniałą zabawę.
Konkurencje zręcznościowe „Sołtysiady” to jedna
z form zachęcania mieszkańców całej gminy do
wspólnej zabawy i integracji. Podobny charakter, choć
dotąd nie konkursowy, ma przygotowywanie stoisk
promocyjnych. Tegoroczni wystawcy proponowali
same wspaniałości. Seniorki z Gminnego Koła PPUTW
częstowały ruskimi pierogami, kluskami
ziemniaczanymi i ciastem drożdżowym. Zakątek nad
Słupianką z Białkowa – od dziś znany jako Koło
Gospodyń Wiejskich – serwował pyszne ciasta, kawę i
najznakomitszą w okolicy lemoniadę. Stowarzyszenie
„Anielski Kredens” z Rogozina prz ygotowało
niezwykle kolorowy kram rękodzieła, od szkatułek po
kuchenne ściereczki i fartuszki. Ogromny kunszt
i precyzję widać było w przygotowaniu bajecznego
wręcz kramu Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Drogowiec” ze Stróżewka. Wśród serwowanych tam
pyszności znalazło się m.in. ciasto marchewkowe
i pajda chleba ze smalcem. Wszyscy wystawcy
otrz ymali podziękowanie; dyplomy i drobne
upominki wręczyli: Piotr Zgorzelski Poseł na Sejm RP,

Sylwester Ziemkiewicz Wójt Gminy Radzanowo i
Paweł Jakubowski – radny powiatu płockiego.
Sobotnie wydarzenie było również okazją do
zakończenia realizacji projektu "Rękodzieło łączy"
Zakątek nad Słupianką z Białkowa. Inicjatywa ta
spotkała się z dużym zainteresowaniem zwłaszcza
wśród dzieci. Projekt ten otrzymał do nansowanie ze
środków Programu "Działaj Lokalnie" PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce - Działaj
Lokalnie oraz Ośrodka DL Fundacja "Fundusz Lokalny
Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego
Jak przyznał w swoim wystąpieniu wójt Sylwester
Ziemkiewicz, takie wydarzenia jak sierpniowy festyn
w Radzanowie są wyśmienitą okazją do wspólnej
integracji, rozmów i zabawy dla wsz ystk ich
mieszańców naszej gminy i zaproszonych gości.
Podziękował artystom za występy i wystawcom
za przygotowane specjały, życząc wszystkim życzył
miłych wrażeń z pobytu w Radzanowie.
Zabawę taneczną do późnych godzin nocnych
poprowadził Zespół TALIZMAN oraz DJ Adrian.
Organizatorami FEST YNU NA ZAKOŃCZENIE
WAKACJI byli Wójt i Rada Gminy Radzanowo, Centrum
Kultury i Sportu, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy
Radzanowo, Gminne Centrum Informacji oraz Zakład
Gospodarczy przy UG w Radzanowie. Sponsorami
konkursu „Sołtysiada” byli: Sylwester Ziemkiewicz –
wójt gminy Radzanowo, Paweł Jakubowski – radny
powiatu płockiego, TOLEX-MET Artur Kupniewski.

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Płockiego
W sobotę 14 września br. na boisku sportowym
GLKS Polonia R adzanowo rozegrany został
V Samorządowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Starosty Płockiego Mariusza Bieńka. Rywalizację
sportową podjęło 7 drużyn gmin, miast i urzędów z
terenu Mazowsza.
Ceremonia otwierająca wydarzenie przebiegła
bardzo uroczyście. Najmłodsi „Polonijczycy” wprowadzili zawodników i sędziów na płytę boiska.
Wciągnięcie agi na masz, odśpiewanie Mazurka
Dąbrowskiego oraz sztafetowe przekazanie między
rywalami pochodni od której zapłonął znicz nadało
wydarzeniu rangi prawdziwego święta sportu. Część
artystyczną zaprezentowała grupa taneczna
z Bodzanowa pod kierunkiem Anity Lipskiej.
Sylwester Ziemkiewicz Wójt Gminy Radzanowo,
jako gospodarz naszej gminy przywitał wszystkie
drużyny, życząc wspaniałej zabawy i sportowej walki
w duchu fair play. Organizatora głównego
tj. Starostwo Powiatowe w Płocku - reprezentowali
starosta Mariusz Bieniek, wicestarosta Iwona
Sierocka oraz radni. Zaproszenie przyjęli ponadto
Anna Derlukiewicz radna miasta Płocka, radni gminy

Radzanowo, Paweł Różański przewodniczący rady
gminy Bodzanów oraz honorowy patron wydarzenia
Piotr Zgorzelski Poseł na Sejm RP.
Nad prawidłowym przebiegiem meczów czuwali
sędziowie międz ynarodowi PZPN Kazimierz
Mikołajewski, i Marek Mikołajewski oraz
Piotr Mikołajewski sędzia I ligi. Arbitrem
głównym i prowadzącym turniej był
Andrzej Kuliński.
Chęć rywalizacji, zapał sportowy
zawodników i panująca aura sprzyjały
widowisku, więc ostatecznie arbiter
główny zdecydował o poprowadzeniu
rozgrywek turnieju w systemie ligowym.
Padające bramki, sportowa walka
i zaangażowanie zawodników dały
ostatecznie zwycięstwo drużynie Powiat
Przasnyski - Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu. Srebrną lokatę zajęła
reprezentacja Miasta i Gminy Bieżuń.
Gmina Radzanowo zajęła III miejsce,
a tuż za nią drużyna łącząca Urząd
Marszałkowsk i Województwa

Mazowieckiego i Gmina Cegłów. Zgodnie z regulaminem turnieju pozostałe drużyny: Gmina Czerwonka,
Starostwo Powiatowe w Gostyninie i Starostwo
Powiatowe w Płocku zajęły ex equo miejsce V.
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Lokalni
Grantobiorcy

budkę lęgową dla kaczek. Rozpoczęli również modernizację linii
brzegowej m.in. poprzez nasadzenia roślinności wodnej. A wszystko po
to, by zapewnić gatunkową różnorodność wokół zbiorników stawowych.
A ponieważ "apetyt rośnie w miarę jedzenia" , już dziś wędkarze
zapowiadają realizację kolejnych pomysłów w radzanowskim parku.
Sekcja Wędkarska przy CKiS
w Radzanowie

Gminny Ludowy Klub Sportowy „POLONIA” w Radzanowie po raz
kolejny wziął udział w programie grantowym „Działaj Lokalnie”. W tej
edycji wnioskodawcy zwrócili się o wsparcie inansowe na zakup wiaty
stadionowej z przeznaczeniem dla opieki medycznej, która zgodnie
z wymogami dla obiektów sportowych stanowi niezbędne wyposażenie
infrastruktury boiskowej. Mając na uwadze fakt iż wiata medyczna
którą dysponowano do tej pory była w złej kondycji technicznej jak
i estetycznej, zakup nowego urządzenia był konieczny.
Zrealizowana inwestycja z pewnością w dużej mierze pozytywnie
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa podczas imprez i zawodów
sportowych oraz poprawi wygląd najbliższego otoczenia obiektu
sportowego w Radzanowie tym samym zachęcając kolejne osoby do
uprawiania i propagowania dyscyplin sportowych.
Zarząd Klubu informuje że to nie koniec inwestycji na stadionie
w stolicy gminy, w niedalekiej przyszłości zostaną rozbudowane trybuny
widowiskowo sportowe. Całość wykonywanych działań wspiera również
lokalny samorząd i sponsorzy, za co z tego miejsca klub składa serdeczne
podziękowania za bardzo dobrą współpracę.
GLKS Polonia Radzanowo
Grupa nieformalna pn. „Młodzi kreatywni”, działająca przy ZSP w
Rogozinie, realizując projekt w ramach Programu „Działaj Lokalnie”,
dzięki dotacji w kwocie 2300 zł., zakupiła sprzęt do integracji sensorycznej.
Projekt "7 zmysłów" to odzew na potrzeby dzieci mających różne
problemy z odbieraniem świata zewnętrznego! Zaburzenia integracji
sensorycznej to jedne z najczęściej diagnozowanych trudności u dzieci.
Obecnie w szkole i przedszkolu w Rogozinie uczy się wiele dzieci
z różnymi zaburzeniami, np.: autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i de icytem uwagi. Zakup
pomocy, tj. ścieżki sensorycznej oraz torów z równoważnią,
w znaczny sposób pomoże tym dzieciom w codziennej zabawie,
z jednoczesnym korygowaniem zaburzeń.
Uczestnikami projektu będą mieszkańcy Rogozina, głownie dzieci
uczące się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie oraz dzieci
zamieszkujące naszą miejscowość. Zestawy paneli sensorycznych i tory
są przenośne więc ze tych pomocy będą mogły korzystać również dzieci
podczas pikników rodzinnych, "drzwi otwartych", festynów, obchodów
„Dnia Dziecka” i wszystkich imprez lokalnych z udziałem dzieci.
Realizujący projekt nauczyciele mają nadzieję, że zapoczątkuje on
realizację nowych przedsięwzięć. Proponowane działania dadzą
dzieciom szansę na korygowanie zaburzeń, zabawę i jednoczesną
rehabilitację.
Koordynatorem projektu z ramienia ZSP w Rogozinie jest nauczycielka
przedszkola Kamila Zielińska.
Młodzi Kreatywni
z Rogozina
„Kolorowe Figle” to projekt Samorządowego Przedszkola
w Radzanowie zrealizowany dzięki do inansowaniu ze środków fundacji
„Działaj Lokalnie”. Jego celem było „ożywienie” przedszkolnego placu
zabaw poprzez organizację imprez otwartych dla dzieci i ich rodziców
oraz wymianę doświadczeń związanych z organizacją czasu wolnego na
świeżym powietrzu. W ramach projektu odnowiono ławki parkowe oraz
zakupiono trzy nowe. Zorganizowano dwie imprezy piknikowe:
„Śniadanie na trawie” oraz „Powitanie Pani Jesieni”. Przeprowadzono
szereg warsztatów z dziećmi w zakresie możliwości wykorzystania
niekonwencjonalnych przyborów w zabawach podwórkowych
z przyjaciółmi. Wartością dodaną projektu jest współpraca z lokalnymi
instytucjami, które w znacznym stopniu wsparły działania przedszkola
przy realizacji projektu.
Samorządowe Przedszkole
w Radzanowie

Kiedy w 2015 roku zakładali Sekcję Wędkarską w Radzanowie nie
przypuszczali, że tak mocno pochłonie ich działalność społeczna.
Organizują zawody wędkarskie, czyszczą i zarybiają stawy, uatrakcyjniają lokalne wydarzenia plenerowe prezentacją własnych umiejętności, wodowaniem świętojańskich wianków i rejsami łódką.
Korzystają z własnej wiedzy, pomysłowości i zaangażowania, by
w konsultacji z lokalnym samorządem, zmieniać radzanowskie stawy w
atrakcyjne miejsce weekendowego wypoczynku i obcowania z przyrodą.
Dla realizacji kolejnej inicjatywy sięgnęli po inansowe środki
zewnętrzne. Z otrzymanego grantu i środków własnych wybudowali

„Seniorzy w świecie kreatywności" to projekt zrealizowany przez
członków Gminnego Koła Płockiego Powiatowego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Radzanowie,którzy przez kilka tygodni czerpali
ogromną satysfakcję z udziału w niezwykle kreatywnych warsztatach
plastycznych. Odkrywanie własnych pasji, pobudzanie wyobraźni, czy
podejmowanie wyzwań nie jest przypisane do określonego wieku, więc
dla ich skutecznego wdrażania nie jest ważne, czy jesteśmy dziećmi,
nastolatkami, czy seniorami. To właśnie założenie przyświecało
Seniorkom z Radzanowa i okolic, gdy planowały swoją inicjatywę.
Przeprowadzony cykl warsztatów pozwolił uczestnikom poznać
domowe sposoby na samodzielne tworzenie różnorodnych mas
plastycznych oraz wachlarz technik ich zdobienia. Papier marche, glina,
masa perłowa, czy solna okazały się świetnym sposobem na aktywne
spędzanie wolnego czasu, na pobudzanie własnej wyobraźni i czerpanie
dumy z uzyskanych efektów. Samo opracowanie projektu to również
przygoda z formalnościami, procedurami, wymogami urzędniczymi i
planem inansowym.
W ostatnich zajęciach projektowych wzięła udział Iwona Marczak,
prezes Fundacji FLZP „Młodzi Razem”. Podsumowując projekt
usłyszeliśmy, że „sukces w postaci pozyskanego grantu może tylko
napędzać do kolejnych działań”, więc nie ma się co dziwić, że naszym
Seniorkom już chodzi po głowie… założenie Koła Gospodyń Wiejskich.
Tylko pozazdrościć Drodzy Seniorzy Waszego zapału, chęci i otwartości
– BRAWO!!!
Gminne Koło PPUTW

Tegorocznym projektem „Wesoła Chatka” z Boryszewa zaprosiła
uczestników, by wykonać, a następnie skosztować „Znane i zapomniane
smaki”. Podczas pierwszych warsztatów przeprowadzonych wśród
młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Rogozina największym
powodzeniem cieszyły się pizzerki. Z kolei warsztaty w Domu Ludowym
w Rogozinie tra iły w gusta kulinarne wielu pokoleń – najmłodsi
zasmakowali w paluchach drożdżowych, zaś seniorzy zajadali się
wspaniałymi kozami z powidłami. Ostatnią odsłonę warsztatów
stowarzyszenie przeprowadziło w swojej siedzibie w Starym Boryszewie
– to tu kulinarne doświadczenia połączono z integracją społeczności
lokalnej. Swoją inicjatywą „Wesoła Chatka” znacznie poszerzyła
dotychczas proponowane menu. Nowe smakołyki powstawały
z wykorzystaniem nowoczesnego robota wielofunkcyjnego zakupionego
z otrzymanego grantu.
Wesoła Chatka
z Boryszewa

Od czerwca do końca wakacji Panie z „Zakątka nad Słupianką”
z Białkowa przeprowadziły cykl warsztatów lorystycznych w ramach
projektu „Rękodzieło łączy”. Istotą tej debiutanckiej inicjatywy było
zintegrowanie mieszkańców Białkowa i okolic, a także zachęcenie ich do
wspólnego działania na rzecz rozwoju lokalnego. Tematem przewodnim
warsztatów było pobudzanie kreatywności w samodzielnym tworzenie
kwiatów i różnorodnych elementów dekoracyjnych z bibuły, krepy
marszczonej i papieru. W tych interesujących zajęciach brały udział
dzieci, aktywne kobiety oraz seniorzy. Uczestnicy uczyli się zwijania
bibuły, wycinania, marszczenia, a następnie układania bukietów
z maków, chabrów, róż, bratków itp. Spotkania przysporzyły i uczestnikom, i prowadzącym dużo radości i zadowolenia, stały się bowiem
okazją do wzajemnego poznania się. Warsztaty cieszyły się dużym
zainteresowaniem, gdyż uczestnicy samodzielnie tworzyli naprawdę
piękne kompozycje kwiatowe. Wspaniałym efektem dodatkowym
projektu jest również przekształcenie grupy nieformalnej w Koło
Gospodyń Wiejskich, pierwsze KGW na terenie gminy Radzanowo.
Zakątek nad Słupianką
z Białkowa

S inansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie” PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji „FLZP Młodzi
Razem" i Powiatu Płockiego. Zadanie do inansowane ze środków z
budżetu Województwa Mazowieckiego.

STRONA 7

Święto Szkoły 2019: 125 lat rogozińskiej placówki i ślubowanie pierwszaków
Tegoroczne Święto Szkoły Podstawowej im.
Czesława Hińca w Rogozinie przebiegło pod hasłem
dwóch ważnych wydarzeń: 125. rocznicy powstania
szkoły i ślubowania pierwszoklasistów.
21 września Rogozińska społeczność szkolna
o cjalnie przyjęła w swoje progi dwudziestu
p i e r w s z o k l a s i s t ó w. U c z n i o w i e, ś w i e t n i e
przygotowani przez swoją wychowawczynię
Krystynę Tron, zaprezentowali część artystyczną, na
którą złożyły się poważne i pełne humory wiersze
i piosenki. Potem cała dwudziestka złożyła na
sztandar szkoły ślubowanie i otrzymała pasowanie na
pierwszoklasistę. Dokonał tego, trzymając magiczny
ołówek, Robert Majewski, dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Rogozinie.
Potem przyszedł czas na życzenia od zaproszonych
gościu i podarunki. Obładowani prezentami i
dobrym słowem pojawili się przed
pierwszoklasistami i ich rodzicami: Sylwester
Ziemkiewicz - Wójt Gminy Radzanowo, Jolanta
Sochacka - Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo,
Krzysztof Czerwiński i Sławomir Trojanowski - radni
R a d y G m i n y R a d z a n o w o, E w a K u k a w s k a przewodnicząca Rady rodziców naszej szkoły,
Tadeusz Pokorski - przedstawiciel rmy Agrobud,
Ewa Pr z yg o d a - w ł a ś c i c i e l k a r my J ow i t a .
W uroczystości wzięli również udział ks. dr Janusz
Wisniewski - proboszcz rogozińskiej para i i Witold

Hinc - syn patrona szkoły.
W drugiej części Święta szkoły wysłuchaliśmy
koncertu pokoleń w wykonaniu dwóch zespołów
muzycznych: No Name - złożonego z uczniów szkoły
i ADHD - w którym grają absolwenci, rodzice naszych
dzieci i nauczyciele. Koncert wypadł wspaniale. Nic
dziwnego, skoro mogliśmy usłyszeń największe
polskie przeboje w niezapomnianym wykonaniu
absolwentów, Martyny Murawskiej (śpiew), Bartosza
Jezierskiego (perkusja), Eryka Zielińskiego (gitara
basowa), ojca dwóch naszych uczennic - Marcina
O s t rows k i e g o. Ty m z n a k o m i t y m m u z y k o m
towarzyszyli obecni uczniowie (Laura Fleming, Ania
Ostrowska, Olga Kurowska, Paweł Adamiak, Kacper
Borychowski, Kacper Marciniak, Mateusz Zając)
i nauczyciele (Norbert Pałysa - szef zespołu i Robert
Majewski).
Uroczystość zakończyła się niezwykle wzruszającą
prezentacją, przedstawiającą
studwudziestopięcioletnią historię szkoły. Placówka
została założona 1894 roku i w tej chwili jest
najstarszą szkołą w gminie Radzanowo. Z istniejących
szkół podstawowych trudno znaleźć starsze, nawet
w samym Płocku i w okolicach. Prezentacje
przygotowali szkolni nauczyciele: Olga Sawicka
(tekst) i Tomasz Siekierski (część informatyczna),
a przedstawiły uczennice k lasy piątej Julia
Konieczkowska, Michalina Malinowska i Martyna

Jubileuszowe Biegi w Radzanowie
26 września br. odbył się jubileuszowy - XX Jesienny
Bieg Przełajowy na Mazowszu, organizowany przez
Uczniowsk i K lub Spor tow y „Atleta” i Szkołę
Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie.
Głównym celem organizacji takiej imprezy jest
popularyzacja lekkiej atletyki w środowisku młodzieży
szkolnej i upowszechnianie sportu rekreacyjnego
w środowisku. Przez pierwsze kilka lat zawody
odbywały się na szczeblu gminnym i nosiły nazwę
Gminny Przełajowy Bieg Trzeźwości. Po kilku latach
impreza się rozrosła i już od ponad dziesięciu lat
uczestniczą w biegach uczniowie z terenu kilku gmin,
a także sąsiednich powiatów.
W miarę rosnącej popularności zawodów, UKS
„Atleta” pozyskiwał fundusze na organizację imprezy,
poprzez aplikowanie w konkursach w Gminie
Radzanowo, w Starostwie Powiatowym w Płockim,
cz y Urzędzie Marszałkowsk im Województwa
Mazowieckiego. Dzięki temu uczestnicy zawodów
otrzymują smaczną herbatę i wspaniałe dyplomy,
medale, statuetki, puchary, okolicznościowe buttony,
a od kilku lat specjalnie projektowane koszulki oraz

nagrody rzeczowe.
Pomysłodawcą biegu i głównym organizatorem jest
założyciel i prezes UKS „Atleta” Ireneusz Gontarek,
w organizacji logistycznej i nansowej wspierają go
sekretarz klubu Monika Wolińska i członek zarządu
Elżbieta Podwiązka. Nad prawidłowym przebiegiem
zawodów czuwają zawsze wszyscy nauczyciele
i pracownicy Szkoły Podstawowej w Radzanowie sędziowie na trasach, na starcie, mecie i w biurze
zawodów. Jest to ogromne przedsięwzięcie, które
z roku na rok skupia zawsze dużą liczbę uczestników.
Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Atleta” dziękuje Wszystkim, którzy przyczynili się
do sprawnego przebiegu imprezy. Gratulujemy
zwycięzcom tegorocznej edycji i zapraszamy za
rok.
Podsumowanie tegorocznego biegu – wyniki w
poszczególnych kategoriach oraz galeria zdjęć – na
stronie internetowej szkoły : spradzanowo.pl
w zakładce Jesienny Bieg Przełajowy
Monika Wolińska

Zychowicz.
Ponad wiekowa historia placówki i 80. rocznica
wybuchu II wojny światowej stanowiły znakomitą
okazję do podkreślenia osób, które złotymi
zgłoskami wpisały się w jej historię. Taką postacią był
patron szkoły - Czesław Hińc. To właśnie II wojna
światowa, największa tragedia w historii Polski,
zabrała Czesława Hińca, kierownika szkoły, który
zostawił po sobie wspaniałe dokonania,
determinujące długoletnią historii szkoły. Zadaniem
współczesnym jest czerpać z tego dziedzictwa i
dokładać wszelkich starań, aby zbudować szkołę na
miarę jej wielkiej historii i wymagań współczesności.
Podczas prezentacji znalazło się też wspomnienie o
Waldemarze Hincu, synu Czesława. Waldemar Hinc
od lat był związany ze szkołą. Co roku uczestniczył w
jej święcie, wielokrotnie przyjeżdżał do Rogozina,
odwiedzał dawnych znajomych, opisywał historię
naszego regionu. Niestety w grudniu ubiegłego roku
Waldemar Hinc zmarł, pozostawiając po sobie pustkę
nie do zapełnienia. Jego pamięć społeczność szkolna
uczciła chwilą ciszy.
Uroczystości towarzyszyły spotkanie przy kawie.
Rodzinną atmosferę tych spotkań zapewniło
zaangażowanie Rady Rodziców.
ZSP w Rogozinie
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„Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy”
"Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!" To hasło
tegorocznej akcji Sprzątania świata. W naszej Gminie
włączyliśmy się w globalne sprzątanie od 1990 r.
i trwamy do dziś. Osobiście na lekcjach chemii,
w pracy ZHP zachęcałam do podejmowania działań,
dzięki któr ym naucz ymy się nie tworz yć
niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się
coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami.
To, że śmieci zasypują świat wszyscy obserwujemy,
jednak to my ludzie sami siebie topimy w śmieciach.
Żyjemy na wielkim śmietnisku. Mogłabym powołać
się na estetykę otoczenia jednak problem jest
głębszy. Mianowicie otoczeni ze wszystkich stron
tworzywami sztucznymi od torebek na kanapki,
b u t e l e k z wo d ą , re k l a m ówe k s k l e p ow yc h ,
pojemników na drugie śniadanie, długopisów,
pisaków, ubrań, butów…poddajemy się działaniu
substancji toksycznych. Dwadzieścia lat temu
naukowcy z Washington State University dokonali
przypadkowego odkrycia. U gryzoni trzymanych
w laboratorium do badań zaobserwowano nagły
wzrost liczby nieprawidłowych komórek jajowych.
Badacze przez długi czas szukali źródła problemu.
Gdy już sprawdzili niemal każdy czynnik, włącznie
z powietrzem w laboratorium, zauważono, że
plastikowe klatki, w których trzymane były myszy, są
w kilku miejscach przetar te i wyglądają na
zniszczone.
Okazało się, że tworzywo, z którego zrobione były
klatki, pod wpływem kontaktu ze środkiem
czyszczącym (do podłóg), zaczęły uwalniać zawarty

w nich bisfenol A znany także pod skróconą nazwą
BPA. Badania potwierdziły, że plastik ten, budową
przypominający żeńskie hormony płciowe –
estrogeny, odpowiada za zmiany w układzie
hormonalnym myszy.
Te r a z c i s a m i n a u k o w c y, k t ó r z y o d k r y l i
niebezpiecznie działanie BPA zauważ yli, że
zamienniki tego tworzywa stosowane przez
producentów (głównie inne bisfenole – przede
wszystkim bisfenol S - BPS) także mogą zaburzać
funkcjonowanie układu hormonalnego i wydają się
wywoływać podobne problemy u myszy i innych
ssaków co BPA. Badania na ten temat ukazały się na
ł a m a c h p i s m a „ C u r r e n t B i o l o g y ”. B PA j e s t
powszechnie stosowanym tworzywem sztuczny. Jest
trwały i do tego przeźroczysty. Niestety cząsteczki
BPA łatwo wytrącić z plastikowych opakowań,
a tworzywo to jest nadal stosowane w szerokiej
gamie produktów konsumpcyjnych, więc codzienna
ekspozycja jest nieunikniona.
„Ludzie mogą absorbować BPA przez skórę
z zanieczyszczonych cząsteczkami BPA produktów
do pielęgnacji ciała. Cząsteczki te mogą znajdować
się w wodzie i innych produktach spożywczych w
plastikowych opakowaniach. Wchłaniamy go nawet
razem z pyłem w powietrzu” – przyznała Hunt na
łamach „The Conversation”. Co z tym zrobić? To proste
zacznijmy od porządkowania najbliższego otoczenia,
noszenia na zakupy materiałowych toreb. Dobrze
było by wrócić do mleka, wody i dobrej oranżady w
szklanych butelkach. Do tej pory, to młodzież wydaje

Szkoła w Radzanowie wśród zwycięzców!
26 września 2019 r. pan Łukasz
Włodarski, nauczyciel Szkoły
Podstawowej im. M. Kopernika w
Radzanowie, odebrał z rąk Ministra
Cyfryzacji, pana Marka Zagórskiego,
cer t y k at laureata w konkursie
#OSEWyz wanie organizowanego
p r z e z M i n i s t e r s t w o Cy f r y z a c j i ,
Ogólnopolską Sieć Edukacyjną oraz
NASK. Przyznana nagroda, którą jest
mobilna pracownia komputerowa
wartości 50000 złotych, zostanie
przekazana radzanowskiej szkole do
końca roku szkolnego 2019/2020.
W konkursie mogły wziąć udział
szkoły z miejscowości liczących do 50
tys. mieszkańców. Zadaniem uczestników było zgłoszenie szkoły do projektu
OSE i programu mLegitymacja szkolna
oraz przesłanie pracy plastycznej pt.

„Smart Szkoła”. Dodatkowymi nieobligatoryjnymi warunkami zwiększającymi
szanse w konkursie było uczestnictwo
szkoły w „CodeWeek”, czyli europejskim tygodniu kodowania, którego
celem jest popularyzacja i promocja
nauki programowania wśród dzieci,
młodzieży oraz zgłoszenie nauczycieli
do programu OSEHero. Szczególne
podziękowania dla pana Łuk asz
Włodarskiego, który jest inicjatorem i
koordynatorem całego przedsięwzięcia oraz dla uczennic klasy 7b, Olgi
Florczak, Zuzanny Bąkowskiej i Kingi
Sepioła, które wykonały pracę plastyczną.

się być świadoma potrzeby ratowania planety- biorą
czynny udział w akcjach Sprzątania świata(jak widać
na zdjęciach)
Apeluję teraz do dorosłych-Wspierajmy młodzież i
dzieci aby dorastając nie zapominali o tym, że Ziemia
też chce oddychać, a nie być zaduszona stertami
śmieci.
Jolanta Sochacka
Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo

Młodzi znawcy powiatu płockiego
20 lecie Powiatu Płockiego było
okolicznością, aby zachęcić młode
pokolenie mieszkańców do
wnikliwszego zainteresowania
własnym regionem. Służ ył temu
I I nterakt y wny Tur niej Wiedz y o
Powiecie Płockim i Ziemi Płockiej.
Uczestnicy zmagań musieli wykazać się
wiedzą na temat historii, dziedzictwa
k u l t u r o w e g o i p r z y r o d n i c z e g o,
osiągnięć, a także ważnych inwestycji.
Na pytania odpowiadali za pomocą
tabletów zsynchronizowanych ze
specjalnym systemem, który
natychmiast zapisywał odpowiedzi i

wyświetlał je na ekranie. Tak więc
zespoły oraz kibicujący im koledzy na
bieżąco śledzili wyniki konkursu.
Po 22 rundach Turnieju i dogrywce
miejsce pierwsze zajęli reprezentanci
Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego
Juliana Nowowiejskiego w Słupnie. Na
drugiej pozycji uplasowały się
uczennice ze Szkoły Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Radzanowie, Olga
Florczak, Zuzanna Bąkowska i Kinga
Sepioła. Gratulujemy!
Małgorzata Woroniecka

Małgorzata Woroniecka

fot. Starostwo Powiatowe w Płocku
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