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Egzemplarz bezpłatny

Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy!
Zbliża się okres Świąt Wielkanocnych,
który niosąc ze sobą głębokie refleksje
nad istotą bytu człowieczego,
otwiera też w sercach optymizm i nadzieję.
Wielkanoc nadchodzi wraz z wiosną,
gdy do nowego życia budzi się przyroda,
a człowiek odnajduje w sobie wolę bycia
twórczym i życzliwym dla innych ludzi.
Właśnie wzajemnej serdeczności
w czasach gdy bywa ona coraz rzadszym dobrem
życzymy Mieszkańcom z okazji Świąt Wielkiej Nocy.
Życzymy pełnych pogody ducha chwil
spędzonych w gronie rodziny i bliskich.
Niech chwała Zmartwychwstania
na długo zagości w Państwa sercach
rozpalając nadzieję i wiarę na lepszą przyszłość.
Krzysztof Czerwiński

Tadeusz Pokorski

Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Radzanowo
Ważne tematy


Informacja Wójta o stanie Naszej Gminy



Zapraszamy na boisko ORLIK w Rogozinie



Szansa na gazyfikację gminy Radzanowo



Negocjacje z energetykami w sprawie oświetlenia



Dopłaty za szkody powstałe w uprawach zbóż



Szkoły w Radzanowie na wysokim poziomie



Wspólne kolędowanie w Rogozinie



13 lat Festiwalu Piosenki Religijnej w Radzanowie

Zawsze aktualne informacje z Gminy Radzanowo znajdziesz na stronie internetowej www.radzanowo.pl

Str. 2

I N F O R M AT O R
Urząd Gminy w Radzanowie
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
e-mail: ugradzanowo@plock.home.pl
Nr telefonu:
(24) 261 34 10
(24) 261 34 97
(24) 261 34 80
(24) 265 41 40

Numery wewnętrzne:
20 – Podatki
21 – Księgowość
22 – Skarbnik
23 – Zamówienia publiczne i środki unijne
24 - Zagospodarowanie przestrzenne i
ochrona środowiska
25 – Infrastruktura komunalna
26 – Sprawy organizacyjne i obywatelskie
27 – Urząd Stanu Cywilnego
28 – Oświata
29 – Sekretariat
30 – Faks

Nieodpłatna zbiórka odpadów w naszej gminie
Uprzejmie informujemy, że Urząd
Gminy w porozumieniu z firmą IzaTrans organizuje w dniach 2-5
kwietnia 2012r. nieodpłatną objazdową zbiórkę odpadów typu: folia
po kiszonkach, worki po nawozach, sznurki.
W dniu 02.04.2012r. (poniedziałek)
będzie przeprowadzona zbiórka w
następujących miejscowościach: Kostrogaj, Stróżewko, Brochocin,
Brochocinek, Dźwierzno, Juryszewo, Ślepkowo Szlacheckie, Białkowo.

W dniu 03.04.2012r. (wtorek) w miejscowościach: Nowe Boryszewo, Stare
Boryszewo, Rogozino, Wodzymin,
Chomętowo, Ślepkowo Królewskie.
W dniu 04.04.2012r. (środa) w miejscowościach: Radzanowo Lasocin,
Szczytno, Chełstowo, Radzanowo
Dębniki, Kosino, Łoniewo, Wólka.
W dniu 05.04.2012r. (czwartek) w
miejscowościach: Radzanowo, Woźniki, Woźniki Paklewy, Czerniewo,
Ciółkowo, Ciółkówko, Śniegocin,
Męczenino, Trębin.
Odpady w dniu zbiórki należy wystawić

Klub Honorowych Dawców Krwi

Godziny urzędowania
poniedziałek

7:30 - 15:30

wtorek

7:30 - 15:30

środa

7:30 - 15:30

czwartek

7:30 - 15:30

piątek

8:00 - 16:00

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radzanowie
ul. Płocka 32
opsradzanowo@plock.home.pl
Dział Pomocy Środowiskowej:
tel./fax: (24) 261 34 24
Dział Świadczeń Rodzinnych:
tel./fax: (24) 261 34 87
Zakład Gospodarczy
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
ul. Rolna 4
tel.: (24) 261 34 21
tel./Fax: (24) 261 34 36
zgradzanowo@vp.pl

W Boryszewie powstał Klub Honorowych Dawców Krwi. Został zarejestrowany przy Ochotniczej Straży
Pożarnej pod nazwą „STRAŻAK”.
Z propozycją utworzenia klubu wyszedł druh Tadeusz Bloch, który ma
na swoim koncie już 25 litrów oddanej krwi. Jednak do zrzeszenia zmotywował nas wypadek naszego druha, który będąc poszkodowanym
utracił dużą ilość krwi.
Na hasło POMOC potrafiliśmy się

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: gbpradzanowo1@wp.pl
Filia w Rogozinie:
tel.: (24) 263 77 26

OŚWIATA
Zespół Szkół w Radzanowie
ul. Szkolna 16
tel.: (24) 265 46 52
www.gimnazjumradzanowo.pl
Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca
w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
tel.: (24) 263 77 77
www.sp-rogozino.pl
Szkoła Podstawowa w Ciółkówku
Ciółkówko 30B
tel.: (24) 261 37 78
www.spciolkowko.strefa.pl
Samorządowe Przedszkole
w Radzanowie
ul. Marii Konopnickiej 3
tel.: (24) 265 43 44
e-mail: przedszkoleradzanowo@op.pl

Ewa Wiejas - Nowacka
Referat Rolnictwa i Budownictwa

Spotkanie dla osób
bezrobotnych
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne i poszukujące
pracy na spotkanie z doradcą zawodowym z Ochotniczego Hufca Pracy
w Płocku, które odbędzie się w
czwartek 19 kwietnia 2012 roku o
godz.10.00 w Gminnym Centrum
Informacji w Radzanowie (ul. Szkolna 3). Tematem spotkania będzie
rozmowa kwalifikacyjna. Będzie
można zapoznać się z aktualnymi
ofertami pracy na rynku płockim.
Realizatorem tego spotkania jest
Gminne Centrum Informacji w Radzanowie, które przy współpracy z
OHP i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Płocku systematycznie organizuje tego typu spotkania dla bezrobotnych.
Martyna Pełka

Zarząd OSP w Nowym Boryszewie

Zapraszamy na ORLIK w Rogozinie

POGOTOWIE WODOCIĄGOWO
KANALIZACYJNE
zgłoszenie awarii w godz. 18:00 – 6:00:
tel. (24) 263 77 10
Waldemar Gronczewski: 505 931 515
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
ul. Szkolna 3
tel.: (24) 261 34 84
e-mail: cks@radzanowo.pl

szybko zorganizować, aby zebrać tak
bardzo potrzebną życiu krew. Tak wyglądała historia założenia naszego
zrzeszenia, które to zostało zarejestrowane w lutym 2012 roku pod nazwą
Klub HDK „STRAŻAK”.
Mamy na swojej liście 15 członków, a
lista chętnych jest i ciągle będzie otwarta. Czekamy na wszystkich pełnoletnich dawców niezależnie od płci i przynależności strażackiej. Wystarczą jedynie chęci i możliwości zdrowotne.

w miejscach widocznych przy drogach publicznych, należy je wcześniej odpowiednio posegregować.
Jeżeli firma nie odbierze odpadów
w wyznaczonym dniu zbiórki, zrobi
to dnia następnego. Większe ilości
odpadów segregowanych można
telefonicznie zgłosić do firmy pod
numer 603-397-059, która w ustalonym z Państwem terminie odbierze.

Boisko w Rogozinie powstało w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012". Program ten zakładał budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych
kompleksów boisk sportowych wraz z
zapleczem szatniowo-sanitarnym.
Głównym celem programu było
przede wszystkim udostępnienie
dzieciom i młodzieży nowoczesnej
infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju
fizycznego pod okiem trenera - animatora, jak również popularyzację
aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2012
Wójta Gminy Radzanowo z dnia
01.02.2012r. administratorem obiektu
jest Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie.

Od 1 marca 2012r. do 30 czerwca
2012r.
Godziny Otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 1500 - 2100
Sobota – Niedziela: 1400 - 1900
Animatorzy:
Norbert Pałysa
Sławomir Piechociński
Rezerwacje obiektu dla grup zorganizowanych
Poniedziałek – Piątek: 1800 – 2100
(dwie grupy)
Sobota – Niedziela: 1700 – 1900
(jedna grupa)
Rezerwacji obiektu można dokonać w
godzinach pracy Orlika u animatorów.
Zawody sportowe:
Kwiecień, Maj – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR ORLIKA (8 i 9 edycja)
Czerwiec – RODZINNY PIKNIK SPORTOWY
Obiekt nieczynny w dniach:
23.03
7.04, 8.04, 9.04
1.05, 3.05, 5.05
7.06, 8.06
UWAGA!
27 KWIETNIA - TURNIRJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR ORLIKA
Rezerwacje w okresie: marzec - czerwiec 2012 zostały wyczerpane.
Radosław Karwowski
p.o. Dyrektora Centrum Kultury i Sportu

Szkółka piłkarska Lokal do wynajęcia
Zarząd Stowarzyszenia „Nadzieja Dla
Wszystkich” w Rogozinie serdecznie
zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenunu naszej gminy do
wzięcia udziału w zajęciach szkółki
piłkarskiej.
Treningi odbywać się będą dwa razy
w tygodniu: w środy i w piątki w
godz. od 16.30 do 18.00 na boisku
Orlik w Rogozinie począwszy od
dnia 28 marca 2012 roku. Zajęcia są
bezpłatne.
Zarząd Stowarzyszenia „Nadzieja dla Wszystkich”

Wójt Gminy Radzanowo informuje, że
posiada następującą nieruchomość do
wynajęcia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:
Lokal w centrum Rogozina (ok. 7 km od
Płocka); powierzchnia 162 metry kwadratowe – 7 pomieszczeń plus łazienka.
Lokal wyposażony w instalację CO,
energii elektrycznej, wodno – kanalizacyjną oraz telefon.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt, nr tel.: 24 261 34 10 wewn. 23

Stypendia
dla najlepszych
W szkołach z terenu Gminy Radzanowo rusza program stypendialny
dla uczniów osiągających bardzo
dobre wyniki w nauce. Dzieci i młodzież gimnazjalna mogą liczyć na
gratyfikację w formie pieniężnej. Celem tego świadczenia jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych oraz
motywowanie do osiągania coraz
lepszych wyników w nauce. Trwają
konsultacje z dyrektorami szkół na
temat szczegółowego regulaminu
przyznawania tego stypendium.
Iwona Sztal

Żłobek
- opieka nad
małym dzieckiem
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakończyło pierwszy etap
prac nad strona internetową zawierającą informacje na temat form
opieki nad dziećmi w wieku do lat
3, która udostępniona jest pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl.
Strona ta skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby
skorzystać z usług żłobków i klubów, do gmin które prowadzą żłobki lub kluby dziecięce lub też chciałyby je utworzyć, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć
działalność gospodarczą w tych
formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla
osób, które chciałyby zawodowo
zajmować się opieką nad małymi
dziećmi (zostać nianią, opiekunem
dziennym lub opiekunem w żłobku).
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na tej stronie internetowej.
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Informacja o stanie gminy
„Jeśli pojawia się sytuacja, która
prowokuje do zmiany a my nadal
trwamy przy lenistwie, to możemy
się spodziewać, że zaraz przyjdzie
jeszcze większy kryzys, który nas
zmusi aby się ruszyć. Lepiej wiec
skorzystać z zaproszenia, niż stanąć przed wyzwaniem, które będzie
jak rękawica rzucona w twarz”.
Te słowa wypowiedziane przez ojca
Fabiana Błaszkiewicza - jezuitę, pisarza, rekolekcjonistę oraz duszpasterza młodzieży, biznesmenów i artystów podczas spotkania na temat kryzysu w katedrze warszawsko-praskiej
w listopadzie zeszłego roku, są ciągle
aktualne. Kryzys ekonomiczny dotyka
nas wszystkich, nasze rodziny, przedsiębiorstwa, w których pracujemy,
gminy, gdzie mieszkamy.
Jako gospodarz gminy – Wójt – wybrany przez mieszkańców, w trosce o
przyszłość Naszej Gminy zmuszony
jestem proponować niepopularne rozwiązania oszczędnościowe.

jeszcze do wykorzystania 2,87 mln
złotych dotacji. Inwestycja w dużej
części będzie zrealizowana.
Inwestycje do zrealizowania to – rozbudowa wraz z przebudową Domu
Ludowego w Rogozinie za kwotę ponad 1,2 mln złotych. Ponadto długo
oczekiwana przebudowa drogi gminnej Wodzymin – Chomętowo – Białkowo, projekt złożony w partnerstwie i
przy współpracy 10 gmin, tworzących
Związek Gmin Regionu Płockiego. Ta
inwestycja ma kosztować blisko 2,4
mln zł. Realizacja obydwu inwestycji
jest zagrożona ze względu na brak
wkładu własnego Gminy.
Aktualnie Urząd Gminy ma podpisane
umowy na dofinansowanie z UE w
sumie 9,4 mln złotych. Dotyczy to inwestycji o wartości 12,571 mln złotych. Jest ogromny problem z ich realizacją z uwagi na brak pieniędzy na
wkład własny.
Potrzeba oszczędzania
Zadłużenie budżetu Naszej Gminy na

Inwestycje
W latach 2006 – 2011, suma inwestycji zrealizowanych zamyka się kwotą
blisko 18 mln złotych. Rozkład wydatkowania w kolejnych latach przedstawia się następująco:
Suma pozyskanych dotacji zewnętrznych, głownie ze źródeł Unii Europejskiej to pokaźna kwota 6,2 mln zł. Porównując ostatnie lata z wartościami
inwestycji na przełomie 2000 roku to
wynik imponujący.
Jesienią ubiegłego roku rozpoczęliśmy rozbudowę Zespołu Szkół w Radzanowie wraz z budową hali sportowej. To największa inwestycja gminna
w ostatnich 20 latach istnienia odrodzonego samorządu Gminy Radzanowo. Wartość inwestycji to 7,3 mln złotych z czego dotacja z Unii Europejskiej wynosi 6 mln złotych. Inwestycja
zapewni dostęp do nowych pomieszczeń – sal dydaktycznych wraz z nowoczesną, na miarę XXI wieku pracownią nauki języków obcych. Powstanie również, przez wielu mieszkańców tak oczekiwana, hala sportowa, gdzie dzieci, młodzież i dorośli
będą mogli korzystać z urządzeń
sportowych i dbać o kondycję fizyczną. Będzie do dyspozycji pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę ręczną,
siatkówkę, koszykówkę. Na trybunach
może zasiąść i zagrzewać zawodników ponad 200 kibiców. Hala sportowa będzie połączona łącznikiem z
budynkiem szkolnym. Nowopowstały
budynek będzie przyjazny osobom
niepełnosprawnym.
Kolejna inwestycja realizowana przez
gminę to rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radzanowie i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Woźnikach
wraz ze zrealizowaną już rozbudową
SUW w Juryszewie. Całość tej inwestycji to ponad 5,5 mln zł, pozyskana
dotacja z UE to 4mln złotych. Zostało

koniec 2011 roku to 29,4% względem
wykonanych dochodów i 33,7% liczone do dochodów bieżących, dla porównania na koniec 2003 roku stanowiło 35%. Na koniec lutego br. zadłużenie Gminy stanowiło 5,87 mln złotych. To pozytywne, gdyż wskaźnik
graniczny ustalony przez rząd to 55%.
Zadłużenie wynika z konieczności
finansowanie inwestycji wykonanych
w latach 2006 – 2011 (patrz wykres).
Inwestycje dotyczyły głównie oświaty i
modernizacji sieci dróg gminnych.
Tak jak w każdej gminie w Polsce, tak
i w Naszej głównym wydatkiem bieżącym jest koszt związany z oświatą. W
roku 2011 to olbrzymia kwota ponad
6,5 mln zł. W roku obecnym – 2012
zakładany jest wzrost do kwoty ponad
7,54 mln zł, co stanowić będzie prawie 40 % dochodów własnych.
Zmniejszająca się liczba uczniów, w
skali gminy od roku 2009 o 75 młodych ludzi, powoduje spadek subwencji oświatowej. W okresie 2009 -2012
malejąca liczba dzieci uczęszczających do Naszych szkół obniżyła subwencję o kwotę 1mln 113 tys. zł. Gdy
tymczasem wzrost kosztów płac w
oświacie za ten sam okres wyniósł
1mln 82 tys. zł.
Wyraźnie można dostrzec niepokojący trend, pomimo restrukturyzacji placówek szkolnych w 2008 roku
(likwidacja szkół w Białkowie i Męczeninie), spadająca liczba uczniów i wynegocjowana, przez związki zawodowe pracowników oświaty z Rządem
RP, skąd inna słuszna podwyżka wynagrodzeń, finansowana jednak z budżetu gminy a nie Państwa, spowodowała sumaryczny wzrost kwoty wydatków o 2 mln 195 tys. zł. Ogólnie w
2012 koszty oświaty pokrywane z budżetu Gminy to kwota 2,65 mln złotych.
Gmina Radzanowo jest gminą pod-

Wójt Tadeusz Pokorski na tle rozbudowy Zespołu Szkół w Radzanowie
miejską i stąd ponosimy dodatkowe
koszty bieżące niewystępujące w sąsiednich gminach, do których należą
między innymi transport publiczny,
większa ilość oświetlenia ulicznego,
konieczność budowy niezbędnej infrastruktury na terenach budowlanych. Z
roku na rok potrzeby społeczeństwa
wzrastają, które staramy się spełnić.
Wnioski z takiej analizy płynące, to za
duże wydatki bieżące do dochodów
bieżących. W obecnym roku dochody
bieżące to 18,9 mln złotych, natomiast
wydatki bieżące 17,9 mln złotych.
Stąd nadwyżka operacyjna wynosi ok.
1 mln złotych, z której musimy spłacać zaciągnięte wcześniej kredyty.
Praktycznie nie mamy dużego wpływu
na dochody bieżące, ponieważ pochodzą głównie z podatków i opłat,
które i tak mamy dość wysokie. Jednak mamy wpływ na obniżenie kosztów bieżących. Wiem, że są to niepopularne decyzje, ale patrząc na przyszłość finansów gminy Radzanowo,
muszę je przedstawiać i proponować
do zatwierdzenia przez Radę Gminy.
W roku 2011 decyzja związana z
przejęciem od Zakładu Gospodarczego działalności związanej z produkcją
wody i odprowadzaniem ścieków,
przez istniejący w Urzędzie Gminy
referat rolnictwa i budownictwa, przyniosła wymierną korzyść. Budżet gminy zyskał około 340 tys. złotych - tytułem zwrotu podatku VAT od inwestycji
w SUW Juryszewo. Związana z tym
zmiana kadrowa wywołała wyraźny
sprzeciw wśród części Radnych. Gdybym stanął ponownie przed koniecznością podjęcia takiej decyzji – nie
zawahałbym się – pomimo, że obniżono moje wynagrodzenie o 1/3. Przecież sprawując urząd wójta czy obowiązki radnego ślubujemy pracować
dla dobra gminy i pomyślności jej
mieszkańców. Czy nie tak?
Proponowana ostatnio likwidacja
szkoły podstawowej w Ciółkówku nie
znalazła poparcia wśród członków
Rady. To trudna i społecznie odpowiedzialna decyzja, ale oszczędności
wzmocniłyby budżet gminy o kwotę
ponad 600 tys. złotych. Podobnie jak
likwidacja Samorządowego Przedszkola w Radzanowie w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne. Z chwilą podjęcia tej uchwały nigdy nie było zamiaru zamknięcia placówki. Liczyliśmy na konsultacje ze
społeczeństwem, z kuratorium, ze
środowiskiem nauczycielskim przed
podjęciem ostatecznej decyzji w
kwietniu. Racjonalizacja wydatków
jest konieczna. Szacowana oszczędność to 200 tys. zł. Z punktu widzenia
mieszkańca gminy – rodzica przedszkolaka, pomimo różnych krążących
plotek, nic by się nie zmieniło. Co naj-

ważniejsze, zagwarantowana była
odpłatność na poziomie obowiązującym w przedszkolach publicznych w
sąsiednich gminach. Ponadto budżet
gminy dotowałby taką placówkę w
wysokości 75 % wydatków jak w placówkach publicznych. Dzieciom zapewnia się możliwość kontynuowania
edukacji w tym samym miejscu, przez
personel pedagogiczny, realizowanie
tych samych programów nauczania,
posiłki według potrzeb. Pojawiła się
oferta grupy mieszkanek z Radzanowa z propozycją przejęcia przedszkola w celu przekształcenia go w przedszkole niepubliczne. Oceniam, że
oferta ta była poważna i realna. Szkoda, że nie było zainteresowania przekształceniem przedszkola ze strony
obecnych pracowników tej jednostki.
Rada Gmina na ostatniej sesji uchyliła
uchwaloną wcześniej uchwałę w tym
temacie. Jako Wójt Gminy szanuję
decyzję Rady Gminy. Jednak sadzę,
że problem został przesunięty w czasie i pojawi się w następnym roku.
Restrukturyzacja wydatków oczywiście obejmuje również Urząd Gminy.
Zmniejszyłem obsadę stanowisk w
referacie rolnictwa o 2 osoby. Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych w roku ubiegłym nie otrzymali
podwyżek wynagrodzeń. Redukcja
wydatków objęła również działalność
Centrum Kultury i Sportu oraz wysokość wydatków Ochotniczych Straży
Pożarnych.
Dlaczego?
Odpowiadając na tak postawione pytanie, wracam do cytatu rozpoczynającego moją wypowiedź na łamach
gazety.
Już teraz w roku 2012 wiemy, że z
rokiem 2014 zmieniają się reguły dotyczące tworzenia budżetu gminy.
Gmina nie będzie mogła zaciągać
kredytów na finansowanie kosztów
bieżących i spłaty zaciągniętych
wcześniej kredytów. Zmienia się definicja zadłużenia - nie istnieje teoria o
limicie zadłużenia do 60 %. Należy
podejmować zdecydowane działania
w kierunku wykorzystania całości pozyskanych przez gminę dotacji. W
naszym przypadku pierwszym najrozsądniejszym rozwiązaniem jest restrukturyzacja gminnej oświaty potem
inne rozwiązanie, które odwrotnie należy podejmować.
Wreszcie po to, by nie trwać w lenistwie, gdy spodziewamy się, że zaraz
przyjdzie jeszcze większy kryzys, który nas zmusi aby się ruszyć, a wtedy
oszczędności mogą być drastyczniejsze.
Tadeusz Pokorski
Wójt Gminy Radzanowo
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Dotacje na gminne inwestycje
Obecny okres dofinansowań inwestycji ze środków unijnych kończy się w
2013 roku. A co za tym idzie, większość dotacji została już rozdysponowana. Pomimo tego, że unijne źródełko powoli wysycha gmina Radzanowo
realizuje obecnie inwestycje dofinansowane przez UE oraz czeka na podpisanie umów na kolejne zadania.
Przy aktualnie prowadzonych przedsięwzięciach należy wymienić przede
wszystkim rozbudowę zespołu szkół
w Radzanowie wraz z budową hali
sportowej. Na którą pozyskano dotację z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego. Inwestycja zakończy się w 2013 roku. Kolejny obecnie realizowany projekt to
„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanowo
wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków i modernizacją stacji uzdatniania
wody w Juryszewie”. Część zadania
dotycząca stacji uzdatniania wody
została wykonana w poprzednim roku.

Dofinansowanie tego elementu ze
środków Unii Europejskiej wyniosło
około 1 100 000,00 zł. Natomiast rozbudowa kanalizacji w Radzanowie
przy udziale dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest planowana na lata 2012-2013.
Poza aktualnie wykonywanymi inwestycjami Urząd Gminy w Radzanowie
oczekuje na ostateczną weryfikację
oraz podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Wodzymin- Chomętowo- Białkowo. Ponadto złożyliśmy wniosek o dotację z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie modernizacji ulicy
Spółdzielczej w Radzanowie na odcinku od ul. Rolnej do ul. Zielonej.
Projekt przeszedł pomyślnie pierwszy
etap oceny, obecnie prowadzona jest
kolejna analiza w Urzędzie Marszałkowskim. W dodatku w ostatnim czasie podpisano umowę na dofinansowanie modernizacji domu ludowego w
Rogozinie
w
ramach
działania
„Odnowa i rozwój wsi”.

Jednak pozyskiwane
przez Gminę dotacje
to nie tylko środki
unijne ale również
fundusze
krajowe
oraz pochodzące z
budżetu Samorządu
Województwa Mazowieckiego. W ramach takich programów złożyliśmy w
ostatnim
czasie
wnioski na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych w
miejscowościach Radzanowo Lasocin
oraz Kosino. Ponadto staramy się o
dotowanie usunięcia i utylizacji eternitowych pokryć dachowych na terenie
gminy w 2012 roku.
Na zakończenie warto dodać, iż niestety złożony wniosek nie jest jednoznaczny z przyznaniem dofinansowania. Proces pozyskiwania dotacji jest
długotrwały i często kończy się niepowodzeniem, a wnioski przechodzą

wieloetapową ocenę. Dlatego zdajemy sobie sprawę, że prawdopodobnie
nie wszystkie wyżej wymienione inwestycje uzyskają akceptacje podczas
weryfikacji sprawdzających. Mamy
jednak nadzieję, że jak najwięcej z
nich ujrzy zielone światło podczas
oceny i uda się te przedsięwzięcia
zrealizować.
Sylwester Ziemkiewicz
Referat Rolnictwa i Budownictwa

Szansa na gazyfikację gminy Radzanow o
Oczekiwana od wielu lat inwestycja
być może ruszy wkrótce.
We współpracy z Mazowiecką spółką
gazową, inwestorem prywatnym i przy
wsparciu władz gminy prowadzone są
prace projektowe dotyczące sieci gazu ziemnego.
Na dzień dzisiejszy przygotowywana
jest decyzja o warunkach zabudowy,
która pozwoli na opracowanie dokumentacji technicznej i przygotowania
do realizacji inwestycji. Inwestycja
będzie wykonywana etapowo. Pierwszych mieszkańców być może uda się
podłączyć do sieci już 2013 roku.
Plany inwestycyjne zakładają gazyfikację nowych i istniejących osiedli
domów jednorodzinnych w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare
Boryszewo, Stróżewko i Rogozino.
Budowa sieci gazowej to proces wieloetapowy i trudny. Przy wyborze lokalizacji brane są pod uwagę dwa
główne kryteria: po pierwsze, możli-

wości techniczne ułożenia gazociągu
oraz dotarcie z gazem do jak największej liczby odbiorców.
Jak zapewnia inwestor zainteresowanie budową sieci gazowej jest spore.
Zależy na tym nie tylko samej firmie,
ale i władzom gminy. Dlaczego?
W interesie gminy jest, aby gazyfikacja nastąpiła jak najszybciej. Będzie
to pewna alternatywa, jeśli chodzi o
źródła energii. Gaz przyciąga na dany
teren firmy, które w procesie technologicznym wykorzystują to paliwo. To
duża szansa również dla samych
mieszkańców i właścicieli domków
jednorodzinnych.
Dlatego gmina obiecuje pomoc firmie i
nie będzie to pomoc finansowa.
Wsparcie i przychylność władz lokalnych przekłada się w prostej linii na
postęp w realizacji inwestycji.
Obiecujemy, że wrócimy do tematu na
łamach gazety jak rozpocznie się budowa sieci.
Marcin Kuczkowski

Negocjacje z energetykami w spraw ie ośw ietlenia zakończone
W ostatnich dniach zakończyły się
negocjacje Wójta gminy z przedstawicielami spółki oświetleniowej działającej na naszym terenie. Rozmowy
trwały długo z uwagi na stanowisko
przedstawicieli Energii Oświetlenie.
Spółka ta ma monopol na świadczenie usługi oświetleniowej. Pierwsza
propozycja w kwocie prawie 17 zło-

tych netto za konserwację jednej sztuki lampy była nie do zaakceptowania.
Przy ilości prawie 730 punktów świetlnych dawało to astronomiczną sumę
ponad 180 tys. rocznie za samą konserwację, bez kosztów zużytej energii
elektrycznej.
Pod uwagę należy wziąć fakt, że w
poprzednich latach gmina Radzano-

wo, jak i pozostałe gminy, z mocy prawa zobowiązana była do przekazania
wybudowanych lamp oświetleniowych
na majątek przedsiębiorstwa energetycznego.
Ostatecznie po trwających negocjacjach, konsultacjach z włodarzami
gmin sąsiednich, którzy byli w takiej
samej sytuacji, ustalono następujące

stawki za konserwację 9, 50 zł netto w
roku bieżącym i 10, 50 netto w roku
2013. Korzystając z okazji rozmów
wójt Tadeusz Pokorski obniżył koszt
energii elektrycznej – prądu do celów
oświetleniowych o ponad 20 %. Podpisana umowa zakończyła problemy
mieszkańców gminy z niedziałającym
oświetleniem ulicznym.
Marcin Kuczkowski

Dopłaty za szkody pow stałe w upraw ach zbóż
W związku z wystąpieniem ujemnych
skutków przezimowania, które nastąpiły
w 2012r. na terenie gminy Radzanowo,
Urząd Gminy w Radzanowie informuje,
że poszkodowani rolnicy mogą składać
wnioski dotyczące strat w uprawach.
Wzór wniosku jest dostępny na stronie
internetowej www.radzanowo.pl oraz w
Urzędzie Gminy w Radzanowie ul. Płocka 32 (II piętro, pokój 26).
Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Radzanowie do dnia 20 kwietnia
2012r.
Również SZKODY powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS
Producenci rolni, którzy zużyli do sie-

wu materiał siewny kategorii elitarny
lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o
dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie
do upraw, które uległy zniszczeniu w
wyniku ujemnych skutków przezimowania.
Producenci rolni, którzy chcą skorzystać
z pomocy są zobowiązani do złożenia
do właściwego ze względu na siedzibę
lub adres zamieszkania OT ARR wniosku o przyznanie dopłaty do 25 czerwca.
Jednocześnie informujemy, iż przed
podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej
uprawy (założonej z materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany),

producent rolny powinien
powiadomić właściwy Oddział Terenowy ARR o planowanych czynnościach w formie pisemnej, przekazanej
za pośrednictwem poczty,
faxu lub poczty elektronicznej.
Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W
związku
z
tym,
w okresie 3 lat łączna kwota
pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć
7500 euro.
Szczegółowe informacje dotyczące
uzyskania dopłaty znajdują się na
stronie internetowej ARR
www.arr.gov.pl, w zakładce „Warunki
uzyskania dopłaty z tytułu zużytego

do siewu lub sadzenia materiału
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r.”
Infolinia ARR 22 661 72 72.
Ewa Wiejas - Nowacka
Referat Rolnictwa i Budownictwa
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dza ma, a jeśli nie ma – to na pewno
powinna mieć wizję i strategię swojego działania w krótszej i dalszej perspektywie.
Budżet jest podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy.
Pozwala gminie zaplanować, jak rozdysponować dostępne środki finansowe. Budżet jako plan finansowy obejmuje dochody, wydatki oraz przychody i rozchody. Wyłączne prawo przedstawiania budżetu na następny rok
jest zastrzeżone dla organu wykonawczego gminy, czyli wójta. Wójt
obowiązany jest przedstawić projekt
uchwały budżetowej do 15 listopada
roku poprzedzającego rok budżetowy
i nie jest w tym zakresie związany
żadnymi wnioskami rady gminy.
Uchwała budżetowa musi określać
przede wszystkim prognozowane dochody gminy według źródeł i działów
klasyfikacji w podziale na dochody
bieżące i majątkowe. Na rok 2012
zaplanowano dochody w łącznej kwocie 21 776 392 zł. Podam dla przykładu, że dochody od osób fizycznych i
prawnych to
w budżecie
kwota
8 505 486 zł (w tym podatek rolny od
osób fizycznych 1 198 756zł ), subwencje oświatowe 4 697 592 zł, subwencje ogólne 1 893 936 zł, dotacje
na pomoc społeczną 2 481 100 zł.
Drugim składowym elementem budżetu są prognozowane wydatki gminy według źródeł i działów klasyfikacji
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 20 786 147 zł. Przykładowe wydatki to: oświata i wychowanie 7 874 359 zł , pomoc społeczna 2 991 588 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 476 590
zł, kultura 328 948 zł, administracja
publiczna 2 151 016 zł, transport i
łączność 1 122 409 zł, na wydatki inwestycyjne (nowe wodociągi, drogi,
oświetlenie) zostaje niewiele–428 555
zł
W zależności od kondycji finansowej
gminy w uchwale budżetowej określa
się wysokość deficytu lub nadwyżki.
W Gminie Radzanowo w roku 2012
zakładana nadwyżka wynosi 990 245
zł.
Uchwała budżetowa powinna być postrzegana w kategoriach pozytywnego
impulsu dla zrównoważonego rozwoju
całej gminy, a nie tylko „stolicy”, winna
być katalizatorem aktywności gospodarczej, kulturalnej i edukacyjnej
w gminie. Niestety, nieliczne były merytoryczne dyskusje
dotyczące np.
finansowania wzrastających potrzeb
oświaty, wspierania gazyfikacji
w
gminie, zachęt dla inwestorów. Zabrakło wsparcia i zrozumienia dla wyczekiwanej od lat budowy kanalizacji w

podmiejskiej części gminy
(Boryszewo, Stróżewko, Rogozino),
zaplanowania konkretnych etapów tej
budowy i terminów ich realizacji. Ta
inwestycja jest absolutną koniecznością cywilizacyjną. Obecność takiej
infrastruktury przyciąga też inwestorów, jest warunkiem rozwoju terenów,
które już przynoszą znaczne, a będą
przynosiły coraz większe dochody do
kasy gminy. Ze środków uzyskanych
z podatku gruntowego czy od działek
niewiele można zrobić. Szkoda, że
kawałek plastikowej rury kanalizacyjnej w ziemi jeszcze długo będzie
przedmiotem westchnień dla mieszkańców nowych osiedli. Zabrakło też
rozwinięcia tematu dotyczącego kierunku przekształceń zakładu gospodarczego, ograniczyliśmy się tylko do
d r am a t yc zn e g o s zu k a n i a t a m
oszczędności.
Moją powinnością jest też obiektywne
przekazywanie państwu informacji o
pracach rady gminy, ale wbrew pozorom to trudne zadanie. Niełatwo bowiem bez emocji mówić o wielu naszych decyzjach, przykładem brak
zgody rady na wprowadzenia pod obrady sesji projektów uchwał dotyczących wieloletniej prognozy finansowej,
urealnienia kosztów wody i ścieków
(dotychczasowe koszty nie uwzględniają amortyzacji środków trwałych);
inny przykład to szukanie oszczędności w obniżeniu prowizji sołtysów za
zbieranie podatków, w wynagrodzeniu
wójta a pozostawienie bez zmian diet
radnych (co spowodowało demonstracyjne opuszczenie sali obrad przez
sołtysów). Bardziej zajmowały nas
rozpaczliwe spory, kto i gdzie ma być
mistrzem, kto konserwatorem, kto
kierownikiem, czy kierownik ma odpowiednie kwalifikacje niż działania dla
rozwoju gminy. Rada gminy ma oczywiście absolutnie suwerenne prawo
do podejmowania decyzji wg własnego uznania, ale zagadkowe i niezrozumiałe były dla mieszkańców wyniki
kolejnych głosowań rady nad tą samą
treścią uchwały budżetowej, za każdym razem inne: inne w komisjach
przed sesją, inne na sesji grudniowej,
a jeszcze inne w styczniu. Nasze posunięcia były bardziej chęcią pokazania, kto tu rządzi niż merytorycznym
działaniem, chęcią zrobienia „psikusa”
władzy wykonawczej, a nie pracą dla
dobra wspólnego. W efekcie skierowało się to przeciw radzie i mieszkańcom. Jeżeli głosowania nad budżetem
miały być „terapią wstrząsową” dla
konkretnego urzędnika, to niepotrzebnie stały się wstrząsem dla całej gminy i tematem do niewybrednych komentarzy na forach internetowych. Na
takie działania szkoda zdrowia, czasu
i energii. Taka „polityka” jest trudna do

zaakceptowania dla mieszkańców i
może prowadzić gminę na manowce.
Informuję, że przedszkole w Radzanowie z filią w Rogozinie i szkoła w
Ciółkówku przez następny rok szkolny
będą działały na dotychczasowych
zasadach. Propozycje podjęcia
uchwał intencyjnych dotyczących likwidacji szkoły w Ciółkówku i przekształcenia przedszkola były próbą
wprowadzenia rozwiązań, które od lat
sprawdzają się w innych miejscach w
kraju, były także spowodowane koniecznością wygospodarowania dodatkowych środków finansowych na
realizowanie ustawowych obowiązków oświatowych gminy (ok. jednego
miliona złotych) w kolejnym budżecie,
ale też czytelnym sygnałem w kierunku ministra finansów i ministra oświaty, że samorządy nie są w stanie dalej
dźwigać obciążeń, które nakłada na
nie państwo. Ponieważ takie głosowania, jak u nas, odbyły się ostatnio w
znacznej ilości polskich gmin (w ponad tysiącu), na efekty nie trzeba było
długo czekać. Już kilka dni później
pojawiły się oficjalne informacje, że
rząd chce, by od 2013 r. uruchomić
dotację dla przedszkoli; w przyszłym
roku wynosiłaby ona 500 mln zł i z
roku na rok byłaby zwiększana w celu
upowszechnienia tego rodzaju opieki
na dziećmi i na tym nam właśnie zależało. Ponadto zakładaliśmy, że doświadczone grono nauczycieli, obdarzone zaufaniem społeczeństwa,
wspólnie z rodzicami zechce przejąć
od gminy te placówki, by je poprowadzić lepiej, taniej i na własną odpowiedzialność z korzyścią dla dzieci, siebie i dla gminy. Negatywną stroną tej
inicjatywy było rozdrażnienie rodziców
spowodowane rozpowszechnianiem
opacznych informacji, że jest to bezwzględna likwidacja przedszkola. Zapewniam też, że pośpiech przy pracach nad tymi uchwałami intencyjnymi był uzasadniony koniecznością
dotrzymania wymaganych procedurami terminów. Pozytywne efekty tej
inicjatywy to: doinformowanie społeczeństwa o
kosztach utrzymania
dziecka w przedszkolu (wynoszące
ok. 8000 zł rocznie), zebranie bardzo
dobrych ocen rodziców dla organu
prowadzącego przedszkole, deklaracje ograniczenia kosztów w placówkach oraz deklaracje przeprowadzenia debaty nad przyszłością oświaty w
gminie od nauczycielskich związków
zawodowych.
Wszystkich zainteresowanych sprawami gminy serdecznie zapraszam na
kolejne obrady sesji rady.
Krzysztof Czerwiński
Przewodniczący Rady Gminy
Radzanowo

nakierunkowane na rozwój piłki nożnej przyznano dotacje w kwocie
48 000,00 zł.
Ponadto ULKS Olimpia, UKS Atleta
oraz Stowarzyszenie Nadzieja dla
Wszystkich otrzymały dotacje na organizację wyjazdów na basen dla
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjum w terenu gminy
Radzanowo. Kluby otrzymały łącznie
dotację 24 000 zł. Warto również
wspomnieć, że poza środkami pozyskanymi z Gminy Radzanowo, organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie do wyjazdów na basen z
Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 60 000,00 zł.
Gmina Radzanowo przyznała również
dotacje na organizację jesiennego

masowego biegu przełajowego w Radzanowie (dla UKS Atleta), przeprowadzenie zawodów sportowo rekreacyjnych w Rogozinie oraz na zajęcia
Pilates i Aerobiku odbywające się w

budynku Gminnego Centrum Kultury i
Sportu w Radzanowie.

Refleksje Radnego...

„Możemy zatem – i powinniśmy –
organy władzy politycznej podejrzliwie traktować, sprawdzać jak najwięcej i w razie potrzeby na nie narzekać (a potrzeba jest prawie zawsze), nie powinniśmy jednak narzekać na samo istnienie, samą obecność władzy, chyba że wymyślimy
inny świat, czego już wielu próbowało, ale nikt z powodzeniem.”
Leszek Kołakowski
Szanowni Państwo!
Trafia do Państwa rąk kolejny numer
biuletynu, którego celem jest bieżące
informowanie mieszkańców o ważnych i aktualnych sprawach naszej
gminnej społeczności. To pismo winno też służyć zwiększeniu obywatelskiej świadomości mieszkańców i ich
większemu zaangażowaniu w sprawy
gminy. Na pewno takie wydawnictwo
nie może być tubą propagandową tej
czy kolejnej rady gminy, wójta czy
urzędników, ale musi być wypełnione
rzetelną informacją. Liczę, że z czasem będziemy na tych łamach zamieszczać państwa poglądy i komentarze. Koszt jednego wydania
biuletynu w ilości 2500 szt. wraz z
kolportażem do Państwa domów to
ok. 800 zł. Mam nadzieję, że ten
wydatek jest społecznie akceptowalny.
Każdego kolejnego roku stajemy
przed tym samym zadaniem samorządowym, jakim jest konstruowanie budżetu, a potem jego wykonanie.
Uchwalenie budżetu to jedno
z ważniejszych zadań Rady Gminy.
Uchwała budżetowa dość czytelnie
wskazuje sposoby pojmowania roli
władzy w kreowaniu lokalnej rzeczywistości. Z treści uchwały budżetowej
i wieloletniego planu inwestycyjnego
powinna wynikać głębsza
i dalekosiężna myśl o przyszłości
i rozwoju Ziemi Radzanowskiej. Powinno być oczywistym, że każda wła-

Dotacje na sport
Wzorem ubiegłych lat Wójt Gminy
Radzanowo ogłosił w styczniu konkurs na wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej na terenie gminy Radzanowo. Do rozdysponowania była
pula 80 000 zł. do konkursu przystąpiło sześć stowarzyszeń oraz klubów
sportowych. W efekcie Wójt Gminy
Radzanowo przyznał dotacje dla
ULKS Ciółkowo, Polonii Radzanowo
oraz Stowarzyszenia Nadzieja dla
Wszystkich z Rogozina na prowadzenie treningów oraz rozgrywanie meczy i turniejów piłki nożnej. Kluby
sportowe z Ciółkowa i Radzanowa
występują w rozgrywkach organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki
Nożnej, odpowiednio w Lidze okręgowej oraz A klasie. Łącznie na zadania

Sylwester Ziemkiewicz
Referat Rolnictwa i Budownictwa
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Szkoły w Radzanowie na wysokim poziomie
W dniach 05 – 16 grudnia 2011 r. w
Zespole Szkół w Radzanowie została
przeprowadzona przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku ewaluacja zewnętrzna.
Jest to nowa forma oceny jakości pracy
szkoły, która zastąpiła dawną wizytację
prowadzoną do 2009 r. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji o:
 efektach działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej oraz
innej działalności statutowej szkoły,
 procesach zachodzących w szkole
lub placówce,
 funkcjonowaniu szkoły lub placówki w
środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów,
 zarządzaniu szkołą lub placówką.
Ewaluacja prowadzona w Zespole
Szkół, równocześnie w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika i Publicznym
Gimnazjum była ewaluacja problemową
w obszarze: efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
oraz innej działalności statutowej szkoły
(na podstawie danych informujących
wynikach pracy szkoły odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach,
postawach, działaniach uczniów i osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach i egzaminach)
Ewaluacja miała na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełnienia
przez szkołę wymagań zawartych w
załączniku do Rozporządzenia Ministra

Edukacji
Narodowej
z
dnia
7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła może spełnić te wymagania na pięciu poziomach:
poziom A - oznaczający bardzo wysoki
stopień wypełniania wymagania przez
szkołę lub placówkę;
poziom B - oznaczający wysoki stopień
wypełniania wymagania przez szkołę
lub placówkę;
poziom C - oznaczający średni stopień
wypełniania wymagania przez szkołę
lub placówkę;
poziom D - oznaczający podstawowy
stopień wypełniania wymagania przez
szkołę lub placówkę;
poziom E - oznaczający niski stopień
wypełniania wymagania przez szkołę
lub placówkę.
W trakcie ewaluacji zbierano i analizowano informacje pochodzące z wielu
źródeł – dyrektora szkoły, uczących w
szkole nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów, rodziców, partnerów szkoły, przedstawicieli samorządu lokalnego. Analizowano dokumentację szkolną, obserwowano lekcje, obserwowano pracę szkoły, prowadzono ankiety oraz wywiady indywidualne i grupowe.
W badanym obszarze: efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły zostały sformułowane 4 wymagania:
 Analizuje się wyniki sprawdzianu,
egzaminu gimnazjalnego.
 Uczniowie nabywają wiadomości i

umiejętności.
 Uczniowie są aktywni.
 Respektowane są normy społeczne.
Każde wymaganie z tego obszaru szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół,
jak wynika z raportów przedstawionych
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
spełniają na poziomie B czyli wysokim. Ogólna ocena szkół w tym obszarze została również ustalona na
poziomie B.
Dyrektor Zespołu Szkół w Radzanowie
wyraża podziękowanie oraz wielkie

uznanie dla wicedyrektorów i nauczycieli, pracowników niepedagogicznych.
Wysoka ocena pracy szkoły w tym obszarze, to efekt ich wytężonej pracy i
zaangażowania w realizację zadań.
Dziękuję uczniom, rodzicom i partnerom
szkoły za wysoką ocenę naszej pracy
wkładanej w proces kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży wyrażoną w
ankietach i wywiadach.

oświatowe na XIII Międzygminną Ligę
Przedmiotową – Radzanowo 2012, która odbędzie się 20 maja 2012 roku. Za

wszystkich trzymamy kciuki. Życzymy
powodzenia w drodze do przyszłości.

zuje sprawy dojrzewania, inicjacji. Jej
powieści zajmują w ostatnich latach
czołowe miejsca na listach bestsellerów,
a cała twórczość wzbudza duże zainteresowanie zarówno wśród czytelników,
jak i krytyków.
Po spotkaniu będzie możliwość zakupu

książki Pani Marty Fox oraz otrzymania
autografu.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych czytelników.

Bolesław Urbaniak
Dyrektor Zespołu Szkół w Radzanowie

Grunt to wiara w siebie
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie ma od lat wypracowane tradycje, których kultywowanie
motywuje uczniów do większego wysiłku, samodzielności w myśleniu i współzawodnictwa z innymi. Dzieci mają możliwość porównywania swojej wiedzy i
umiejętności z rówieśnikami z innych
szkół spoza naszej gminy w ramach
corocznie organizowanej Ligi Przedmiotowej. Jej początki sięgają 2000 roku i
były skromne. Najpierw do współzawodnictwa zostali zaproszeni uczniowie klas
drugich w zakresie kształcenia zintegrowanego, klas piątych z matematyki i
szóstych z języka polskiego. Z czasem
nauczyciele rozszerzyli ofertę o historię,
język angielski i przyrodę.
Od 2011 roku uczniowie mogą uczestniczyć w zmaganiach konkursowych w

szerokim zakresie:
Klasy II – kształcenie zintegrowane
Klasy I – III język angielski
Klasy IV – przyroda
Klasy V – matematyka
Klasy VI – przedmioty humanistyczne
W bieżącym roku przewiduje się też
przeprowadzenie ligi informatycznej.
Szkoła wprowadza także innowacyjne
rozwiązanie polegające na przygotowaniu przez zainteresowane szkoły wiejskie prezentacji multimedialnej na wskazany temat. Ocena prac nastąpi poprzez głosowanie uczestników na wzór
konkursu piosenki Interwizji.
Co roku przyjeżdża do Radzanowa około 100 uczestników z kilkunastu szkół
podstawowych reprezentujących 6 gmin
wiejskich. Dyrektor Szkoły Halina Chałpczyńska już zaprasza ościenne placówki

Stanisława Pietrzak - Kocięda

Wiosenny spacer przedszkolaków
Jest dzień pogodny, Słońce świeci
Na spacer wiosenny idą
przedszkolne dzieci.
Idą radośnie, myślą o wiośnie.
O słonku, o kwiatach pierwszych w trawie
O rybkach w stawie i mokrej murawie.
Idą radośnie, głośno śpiewają
i jak potrafią wiosenkę wołają.
Wiosno, wiosenko. Zielona piosenko.
Zielona jak trawa
Wesoła jak przedszkolna zabawa.
A wiosna idzie z nimi radosna
Śpiewa z ptakami w zielonym gaju.
Mruczy z rybkami w modrym ruczaju.
„Płyń sobie Marzanno
Szumiącym potokiem
Na morza szerokie,
na morze głębokie.
Zgiń przepadnij zimo i
nie wracaj do nas.
Na przybycie wiosny
otwórzmy ramiona.”

Tymi słowami wiersza o wiośnie
przedszkolaki z nauczycielami Samorządowego Przedszkola w Radzanowie i Rogozinie w dniu 20 marca 2012
roku, tradycyjnie jak co roku powitały
wiosnę. Dzień wcześniej rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszą
Marzannę – symbol złej zimy. W konkursie wzięły udział dzieci ze wszystkich oddziałów przedszkolnych.
Barwnym korowodem z Marzannami
przedszkolaki przeszły ulicami Radzanowa nad staw. Tam w rytmach znanych piosenek i pląsów powitały wiosnę. Do przedszkola powróciły z Gaikiem zielonym – symbolem wiosny,
jak ptaki: szpak i kos ze znanej piosenki przyniosły ją na skrzydłach.
Cecylia Wójcik
Nauczyciel Samorządowego Przedszkola

Spotkanie autorskie z Martą Fox
W dniu 26 kwietnia o godz. 9.30 w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Radzanowie odbędzie się spotkanie autorskie
z Martą Fox- autorką powieści dla młodzieży. W swojej twórczości Pisarka

porusza problemy o tematyce rodzinnej,
młodzieżowej, ukazuje nowoczesny,
partnerski model rodziny, pisze także o
nadużyciach w rodzinie oraz o miłości.
W sposób odważny i subtelny sygnali-

Urszula Chotlewska
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radzanowie
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Wspólne kolędow anie w Rogozinie
W kościele parafialnym w Rogozinie
odbył się IV Szkolno-Parafialny Festiwal
Kolęd. Grand Prix zdobył kwartet GA-Ba
-Doo z Gimnazjum w Brudzeniu Dużym.
Ale nie zwycięstwo było najważniejsze
p o d c z a s
f e s t i w a l u .
Impreza to wspólne przedsięwzięcie
Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie i parafii pw. Św. Faustyny – Apostołki Miłosierdzia Bożego. –
„Młodzież nie miała zbyt wiele okazji do
wspólnych spotkań i kolędowania. Dlatego wpadliśmy na pomysł tego festiwalu. Jak widać, idea chwyciła. Co prawda
jest to festiwal i wyłaniani są zwycięscy,
ale to nie jest najważniejsze. Istotą całego przedsięwzięcia jest wspólne kolędowanie” – mówi proboszcz Rogozińskiej
parafii ks. Janusz Wiśniewski.
I rzeczywiście kolędowania było sporo.
Przez blisko cztery godziny w kościele
w Rogozinie rozbrzmiewały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Wykonywane były z akompaniamentem lub a
apella. Kolędy grały też zespoły, jak
chociażby z podstawówki w Rogozinie
czy płockiej SP 12. A zdarzało się, że
na perkusji grały dziewczyny. Słuchacze
mogli podziwiać różne interpretacje i
aranżacje znanych kolęd. Ale nie tylko.

W murach świątyni rozbrzmiała też piosenka Czerwonych Gitar „Jest taki
dzień”. Troje wykonawców zdecydowało
się ją zaśpiewać.
W sumie na scenie wystąpiło kilkudziesięciu wykonawców, którzy reprezentowali cztery powiaty, m.in. chóry z podstawówek w Goleszynie i Szczutowie, z
zespołu szkół w Solcu (pow. gostyniński), zespoły z gimnazjów w Słubicach,
Starych Proboszczewicach czy płockiej
„piatki”, z Centrów Kultury w Bodzanowie i Radzanowie.
Jury w składzie: ks. Hieronim Chamski,
Sławomir Szałkowski i Krzysztof Wojtas,
oceniało wykonawców w czterech kategoriach: soliści, chóry, zespoły wokalne
i zespoły instrumentalno–wokalne. Każdemu z występujących przyznawało
punkty od 0 do 100. Od liczby punktów
zależało, kto zdobędzie brązową,
srebrną i złota gwiazdę w każdej kategorii. Wykonawca z największą liczbą
punktów zdobywał Grand Prix. –„ Bardzo się cieszę, że nie jestem w jury, bo
ma ono trudne zadanie” – stwierdził
Robert Majewski, dyrektor podstawówki
w Rogozinie, który prowadził festiwal. I
rzeczywiście jury musiało podejmować
trudne decyzje.

Podczas gdy obradowało w zakrystii, na
scenie zaprezentował się chór „Arka
Pana Czarka” z podstawówki w Goleszynie, prowadzony przez Cezarego
Szymczaka. Chór z Goleszyna to stały
uczestnik festiwalu. Teraz miał okazję
wystąpić jako gwiazda imprezy. „Arka
Pana Czarka”, która ma na koncie dwie
płyty, wykonała kilka kolęd. Niektóre
przy akompaniamencie akordeonu.

Ostatecznie jury przyznało kilka złotych
gwiazd. Grand Prix zdobył kwartet GABa-Doo gimnazjum w Brudzeniu Dużym
w składzie: Natalia Gasik, Karolina Siczek, Ewelina Bąbalicka i Wioletta Bąbalicka, którym opiekuje się Gabriel
Sieradzki, również nauczyciel muzyki w
Gimnazjum nr 5 w Płocku. Dziewczyny
zaśpiewały „Anioł pasterzom mówił” i
„Niepojęte dary”.
www.sp-rogoziono.pl

Podsumowanie ferii 2012 w Centrum Kultury i Sportu
W okresie ferii 2012 w Centrum Kultury i
Sportu w Radzanowie z programu skorzystało ok. 550 dzieci i młodzieży z
terenu Gminy Radzanowo.
CKiS w tym roku zapewniło dzieciom i
młodzieży wiele atrakcji: warsztaty muzyczne, warsztaty DJ, zajęcia sportowe
w sali ćwiczeń oraz tenis stołowy,
warsztaty plastyczne.
Oprócz oferty warsztatowej, zapraszali-

śmy do sali widowiskowej na projekcje
filmowe. W ciągu dwóch tygodni odbyły
się trzy projekcje dla dzieci „Smerfy”,
„Gnomeo i Julia”, „Kopciuszek”, oaz
dwie dla starszych „2012”, „Weekend”.
Zorganizowaliśmy także klub gier planszowych, dzięki któremu można było
oderwać się od świata wirtualnego. W
pierwszym tygodniu odbyła się również
dyskoteka dla dzieci i młodzieży.

Czas zimowego odpoczynku upłynął w
sympatycznej atmosferze, pełnej uśmiechów i chęci młodych mieszkańców
Gminy Radzanowo do działania.
Dziękujemy dzieciom i młodzieży z Gminy Radzanowo za uczestnictwo w przygotowanych przez nas wydarzeniach,
oraz dorosłym za zaufanie.
Mimo zakończenia ferii zimowych, zapraszamy mieszkańców Gminy Radza-

nowo na zajęcia muzyczne, nauki gry
na instrumentach, pilaste, projekcje filmowe, tenis stołowy, zajęcia w sali ćwiczeń w budynku przy ul. Rolnej 4/1.
CKiS świadczy także usługi wynajmu
sali widowiskowej. Więcej informacji w
siedzibie CKiS w Radzanowie, oraz na
stronie internetowej www.radzanowo.pl.

czyńców wielkiego serca, z której całkowity dochód został przeznaczony na cel
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2012. Podczas imprezy wylicytowano
przedmioty na łączną kwotę 2108,94 zł
oraz dodatkowo zebrano do puszki kwe-

starskiej 712,71 zł.
W sumie na terenie całej Gminy Radzanowo zebrano 8975,01 zł.
Dziękujemy mieszkańcom za ofiarność w tegorocznej akcji WOŚP.

Radosław Karwowski

Uroczysty Finał WOŚP w Radzanowie
8 stycznia 2012 roku w Centrum Kultury
i Sportu w Radzanowie odbył się 20
uroczysty Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas imprezy zbierane były pieniądze na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania
życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.
W tym roku Gmina Radzanowo włączyła
się do akcji, działając w Międzygminnym
Sztabie WOŚP w Bodzanowie, którego
szefem był Andrzej Kuliński. Pełnomocnikiem Szefa Międzygminnego Sztabu
WOŚP na terenie Gminy Radzanowo
była Anna Dąbrowska – nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół
w Radzanowie. Do akcji włączyły się
wszystkie szkoły z terenu Gminy Radzanowo. W strategicznych miejscach gminy można było spotkać wolontariuszy
wraz pełnoletnimi opiekunami, którzy
zbierali pieniądze na ten szczytny cel.
Dzięki hojności mieszkańców gminy
młodzi wolontariusze zebrali 6153,36 zł.
Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej

im. Cz. Hińca w Rogozinie zebrali 1486,17 zł, natomiast ze Szkoły Podstawowej w Ciółkówku zebrali 1230,43 zł.
Natomiast wolontariusze z Zespołu
Szkół w Radzanowie zebrali 3436,76 zł.
Oprócz typowej zbiórki pieniężnej
„radzanowski sztab” przygotował dla
społeczności lokalnej i nie tylko uroczysty Finał 20-lecia WOŚP. Organizatorami tej imprezy byli Urząd Gminy w Radzanowie, jego podmioty i inne instytucje min. Zespół Szkół w Radzanowie,
Samorządowe Przedszkole w Radzanowie, Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, Gminne Centrum Informacji w
Radzanowie, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Ochotnicza Straż Pożarna
w Radzanowie. W programie znalazły
się występy dzieci, młodzieży oraz chóru „Złota Jesień”. Oryginalny koncert
przedstawił zespół instrumentalno –
wokalny „Pędzące Jaguary” z Sochaczewa.
Podczas koncertu odbyła się sprzedaż
przedmiotów przekazanych przez dar-

Martyna Pełka

G i m n a z j a l i ś c i w i e r s z e r e c y t u j ą Rok Janusza Korczaka w Rogozinie
Jak tu wierzyć opiniom, że młodzież nie
lubi poezji. Ogólnoszkolny konkurs Recytatorski zorganizowany w Gimnazjum
w Radzanowie 20 marca 2012 roku
przekreślił ten mit. Do tego przedsięwzięcia kulturalno – literackiego włączyły się aktywnie instytucje współdziałające ze szkołą: Biblioteka Publiczna,
Gminne centrum Informacji oraz centrum Kultury i Sportu w Radzanowie. Na
tle prezentacji multimedialnej obrazującej literackie dokonania noblistki Wisławy Szymborskiej 16 uczniów gimnazjum
recytowało po dwa wiersze poetki. Poprawność językowa, właściwa dykcja i
sposób ekspresji świadczyły o wysokim
poziomie konkursu. Uczestnicy otrzymali dyplomy uznania, a za cztery pierwsze

miejsca wręczono interesujące zbiorki
poezji Wisławy Szymborskiej. Zwycięzcami okazali się: Agnieszka Osiecka,
Maciej Cukras, Julia Wolińska i Andżelika Rosiak. Dwoje finalistów wzięło
udział w Międzygimnazjalnym Konkursie
Recytatorskim w Nowej Górze. Słowami
poetki można by powiedzieć:
„Tyle wiemy o sobie,
Ile nas sprawdzono”.
Spisali się na medal! Gratulujemy.
Stanisława Pietrzak - Kocięda

Rok 2012 został ustanowiony Rokiem
Janusza Korczaka. W tym roku mija 70
lat od jego tragicznej śmierci w nazistowskim obozie zagłady w Treblince. Mija
jednocześnie 100 lat od założenia Domu
Sierot w Warszawie przy ulicy Krochmalnej, unikalnej placówki wychowawczej dla
dzieci żydowskich, w której Janusz Korczak budował i rozwijał idee pedagogiczne
wykraczające poza standardy opieki wychowawczej tamtych lat.
Janusz Korczak należy do wielkich autorytetów intelektualnych i moralnych. Swoją
biografią,
działalnością
społecznokulturalną, medyczną, literacką i pedagogiczną przekraczał tradycyjne podziały
między narodowościami, religiami, orientacjami politycznymi i poziomami społecznymi.

Godność dziecka, prawa dziecka i dziecięce obywatelstwo to trzy idee korczakowskie, które są podstawą do odkrywania i
propagowania dziedzictwa korczakowskiego w roku 2012.
Włączając się w obchody upamiętniające
postać wybitnego pedagoga pragniemy
zaprosić dnia 17 kwietnia 2012 roku o
godz. 11.30 na spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci i młodzieży Beatą Ostrowicką do Filii w Rogozinie, Biblioteki Publicznej.
Autorka
będzie opowiadała o swojej
ostatniej książce
poświęconej osobie
Starego Doktora Jest
taka
historia.
Opowieść o Januszu Korczaku. Po spotkaniu będzie można nabyć książkę oraz
uzyskać autograf pisarki.
Beata Kapowicka
Kierownik Filii Biblioteki Publicznej w Rogozinie

To n a s z a h i s t o r i a
W styczniu trafił w moje ręce pierwszy
numer półrocznika wydanego przez
Muzeum Mazowieckie w Płocku pod
nazwą „Nasze Korzenie”. Czasopismo
poświęcone jest przyrodzie, historii o
tradycjom północnego Mazowsza. Ze
szczególnym zainteresowaniem zwróciłem uwagę na artykuł Pana Krzysztofa
Zadrożnego zatytułowany „Bitwa pod
Ciółkowem 22 stycznia 1863”. Autor
informuje w nim , że do pierwszej bitwy
w Powstaniu Styczniowym na Ziemi
Płockiej doszło na terenie gminy Radzanowo. Sprawa bardzo mnie zaciekawiła
i postanowiłem ja zgłębić poprzez przeszukanie Internetu oraz odwiedzenie
kilku bibliotek.
Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863
roku. Był to ciemny i mglisty dzień. Padał rzęsisty deszcz ze śniegiem. Rosjanie dowiadując się o grupach powstańców w okolicach Woźnik i Ciółkowa wysłali w tym kierunku kompanię pod dowództwem półkownika Koźlaminowa.
Oddział carski na drodze do Staroźreb

spotkał grupę powstańców pod dowództwem majora Aleksandra Rogalińskiego.
Polski dowódca widząc przewagę wroga
wycofał się do lasu pod Ciółkowem.
Moskale myśląc, że powstańcy się poddają podeszli bardzo blisko. W tym momencie Rogaliński dał sygnał do ataku.
Polacy celnością strzałów oraz frontalnym atakiem szybko rozbili oddział carski. Rosjanie podczas bitwy 43 żołnierzy. Zginął również ich dowódca Koźlaminow.
Bardzo ciekawą kwestią jest wspomniana przez K. Zadrożnego sprawa pochówku rosyjskiego dowódcy: „Najstarsi
mieszkańcy Ciółkowa wspominają, że
wedle tutejszej legendy Koźlaminowa
pochowano na niewielkim wzniesieniu w
okolicy miejsca śmierci. Nie wiadomo
jednak, gdzie jest wzgórek, jak i mogiła”.
Artykuł w „Naszych Korzeniach” udowadnia, że gmina Radzanowo to bogaty
historycznie teren. Uważam, że mamy
powód do dumy, ponieważ na „naszym
podwórku” dokonała się cząstka wielkie-

go narodowego zrywu wyzwoleńczego.
Zachęcam wszystkich do sięgnięcia
pamięcią do opowieści naszych rodziców lub dziadków. Może uda nam się
ustalić nowe fakty przedstawionej w

artykule bitwy bądź nawet odnaleźć
miejsce spoczynku rosyjskiego półkownika. Warto odnieść się do przekazów
przodków ponieważ to właśnie one tworzą naszą historię.
Sylwester Ziemkiewicz

13 lat Festiwalu Piosenki Religijnej w Radzanowie
W maju już po raz trzynasty w Radzanowie będzie rozbrzmiewać piosenka religijna. Młodzi artyści z terenu województwa mazowieckiego wezmą udział w
kolejnej edycji Mazowieckiego Festiwalu
Piosenki Religijnej Radzanowo 2012.
Festiwal odbędzie się w 24 maja przy
Publicznym Gimnazjum w Zespole
Szkół w Radzanowie.
W ubiegłym roku w festiwalu wzięło
udział ponad dwustu młodych artystów,
co najlepiej świadczy o popularności i
randze tego konkursu. Widać, że z roku
na rok cieszy się on coraz większym
zainteresowaniem, gdyż przekracza już
granice powiatu płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego.
Celem festiwalu jest przede wszystkim
podkreślenie, że muzyka religijna wcale
nie musi być poważna i trudna w odbiorze. Przeciwnie – można się przy niej
także dobrze bawić. Festiwal Piosenki

Wyniki naszych
piłkarzy
Gminę Radzanowo w zorganizowanych rozgrywkach piłkarskich reprezentują dwa kluby sportowe. Zespół
Polonii Radzanowo gra w A klasie
piłkarskiej. Po rundzie jesiennej drużyna zajmuje drugie miejsce w lidze,
co wskazuje, że zespół na wiosnę
będzie walczył o awans do ligi okręgowej. Właśnie w tej klasie rozgrywkowej od obecnego sezonu gra drugi
Nasz klub ULKS Ciółkowo. Drużyna
jest obecnie na etapie ogrywania się i
zdobywania doświadczenia na tym
poziomie rozgrywek. Wszystkim piłkarzom życzymy sukcesów w rozpoczynającej się wiosennej rundzie rozgrywkowej.
Sylwester Ziemkiewicz

Religijnej daje młodym artystom szansę
pokazania swoich talentów muzycznych
szerszej publiczności.
W przesłuchaniach wezmą udział dzieci
ze szkół podstawowych i gimnazjów w
sześciu kategoriach:
 Soliści SP – klasy I-III
 Soliści SP – klasy IV-VI
 Soliści gimnazjum
 Zespoły wokalne SP
 Zespoły wokalne gimnazjum
 Zespoły wokalno-instrumentalne gimnazjum
Organizatorami tegorocznego festiwalu
są Publiczne Gimnazjum w Radzanowie
i Stowarzyszenie „TERAZ MY..”
Liczymy na wsparcie sponsorów, którzy
jak co roku będą mogli ufundować nagrody dla najlepszych wokalistów i zespołów muzycznych.
Martyna Pełka
Gminne Centrum Informacji w Radzanowie

Tabela - KLASA OKRĘGOWA (Runda jesienna)
Nazwa drużyny

Tabela - A KLASA
(Runda jesienna)

mecze punkty br. strzelone br. stracone

Mazur Gostynin

17

46

49

10

Bzura Chodaków

17

42

60

25

Wisła Duninów

17

39

45

25

Orzeł Goleszyn

17

37

58

27

Skra Drobin

17

28

53

37

Kormoran Łąck

17

27

50

42

Wisła Sobowo

17

24

27

29

Świst Staroźreby

17

24

26

Skrwa Łukomie

17

19

Zryw Bielsk

17

Stoczniowiec Płock
Pogoń Słupia

Nazwa drużyny
Unia Czermno

12

33

59

18

Polonia Radzanowo

12

28

35

12

Start Proboszczewice

12

26

41

19

Czerni Rempin

12

21

34

28

Relax Miszewo Murowane

12

19

21

24

33

Orkan Lelice

12

16

29

35

35

31

Stegny Wyszogród

12

16

25

20

19

45

52

Zorza Szczawin Kościelny

12

15

25

25

17

17

22

29

Kasztelan Białe Błoto

12

14

28

35

17

17

22

42

ULKS Ciółkowo

17

16

30

49

Spójna Mała Wieś

12

11

32

49

Huragan Bodzanów

17

16

32

60

Lwówianka Lwówek

12

10

22

33

Wicher Cieszewo

17

14

29

59

Victoria Cekanowo

12

08

14

41

Unia Iłów

17

08

20

55

Sparta Mochowo

12

06

19

45
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mecze punkty br. strzelone br. stracone

Druk
AGORA
ul. Daniszewska 27, Warszawa

Czerwiński Krzysztof –Przewodniczący Rady Gminy
Kryjak Zbigniew –Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Pietrzak Adam –Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Gajewski Jan Kazimierz
Gołębiowski Bogumił Janusz
Jankowski Tadeusz
Jóźwiak Ryszard
Koziczyńska Ewa
Przygoda Ewa
Sochacka Jolanta Anna
Szymański Jacek
Tokarski Robert
Trojanowska Agata
Ura Leszek
Woja Jan Michał

Komisja Rewizyjna
Jacek Szymański - Przewodniczący Komisji
Agata Trojanowska - Wiceprzewodnicząca Komisji
Bogumił Janusz Gołębiowski - Członek Komisji
Komisja Oświaty, Budżetu, Bezpieczeństwa
i Spraw Socjalnych
Leszek Ura - Przewodniczący Komisji
Ewa Przygoda - Wiceprzewodnicząca Komisji
Ryszard Jóźwiak - Członek Komisji
Adam Pietrzak - Członek Komisji
Jolanta Anna Sochacka - Członek Komisji
Robert Tokarski - Członek Komisji
Komisja Rolnictwa i Gospodarki
Jan Michał Woja - Przewodniczący Komisji
Ewa Koziczyńska - Członek Komisji
Zbigniew Kryjak - Członek Komisji
Kazimierz Jan Gajewski - Członek Komisji
Tadeusz Jankowski - Członek Komisji

