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Dzień Dziecka w  naszej  gminie  

W Gminie Radzanowo z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Dziecka najmłodsi mogli 
skorzystać z wielu atrakcji przygotowa-
nych specjalnie dla nich. 
W Dzień Dziecka 1 czerwca w Samorzą-
dowym Przedszkolu w Radzanowie dzieci 
uczestniczyły w zabawach przygotowa-
nych na tę okazję. Nieprzyjemna aura nie 
pozwoliła na poczęstunek na świeżym 
powietrzu, dlatego wszystkie zaplanowa-
ne atrakcje odbyły się w budynku przed-
szkola.  
Ponura i deszczowa aura tego dnia zmu-
siła też organizatorów Gminnego Dnia 

Dziecka w Ciółkowie na przeniesienie 
imprezy na 12 czerwca. Na stadionie 
ULKS Ciółkowo dla dzieci ze szkół pod-
stawowych w Ciółkówku i w Rogozinie 
przygotowano moc atrakcji: min. prze-
jażdżki kucykiem, malowanie buziek 
oraz warsztaty plastyczne. Głównym 
punktem programu były zawody sporto-
we, w których szkoły rywalizowały mię-
dzy sobą. Różnicą jednego punktu pu-
char wywalczyła Szkoła Podstawowa 
im. Cz. Hińca w Rogozinie. Każde 
dziecko otrzymało skromny upominek 
w postaci sprzętu sportowego. 
Jak co roku z okazji Dnia Dziecka 
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu 
Gminy Radzanowo przygotowały pikniki 
rodzinne z wieloma atrakcjami dla naj-
młodszych.  
7 czerwca 2012r. OSP w Radzanowie 
zorganizowała przy strażnicy festyn, 
podczas którego przygotowano szereg 
zabaw i atrakcji dla dzieci. Impreza 
miała charakter otwarty, uczestniczyły 
w niej dzieci i młodzież wraz z rodzica-
mi i dziadkami z terenu naszej gminy 
oraz ościennych.  Ogromną atrakcją dla 
uczestników był występ klownów z gru-
py PAJKO, liczne konkursy plastyczne, 
sportowo-pożarnicze i zabawy anima-
cyjne. Oczywiście olbrzymim zaintere-
sowaniem dzieci cieszył się pokaz sa-
mochodu strażackiego. Miały także 
okazję zadać strażakom szereg 
„podchwytliwych" pytań oraz obejrzeć 
sprzęt strażacki. Dla uczestników przy-
gotowano darmową grochówkę i zapie-
kanki oraz bardzo dużo słodyczy. 
W sobotę 9 czerwca dzieci kolejny raz 

świętowały, tym razem 
wraz z OSP w Nowym 
Boryszewie. Na boisku 
sportowym w Starym 
Boryszewie przygotowa-
no, dzięki hojności licz-
nych sponsorów, wiele 
darmowych atrakcji, 
wśród których dużym 
powodzeniem cieszyła 
się dmuchana zjeżdżal-
nia, trampolina i prze-
jażdżki koniem. Najwięk-
sze zainteresowanie 
wzbudziła Ciuchcia Tum-
ska, którą dzieci odbywa-
ły podróż po okolicy. 
Sołtyski z Nowego i Sta-
rego Boryszewa zorgani-
zowały szereg konkur-
sów ze słodkimi nagroda-
mi. Również podczas 
imprezy dzieci mogły 
uatrakcyjnić swój wygląd 
pięknym rysunkiem na 
twarzy wykonanym przez 
bibliotekarki z Radzano-
wa i Rogozina. Dzięki 
temu, że pogoda dopisa-
ła strażacy urozmaicili i 
tak już bogaty wachlarz 
atrakcji o kąpiel w pianie. 
Po szalonych zabawach, 
dzieci mogły skosztować 
kiełbasek z grilla oraz 
otrzymać słodki poczę-
stunek.  

MP, AP 

Noc Św iętojańska w  Radzanow ie  
W sobotę 23 czerwca jak co roku miesz-
kańcy Gminy Radzanowo mogli bawić się 
podczas Nocy Świętojańskiej w Radzano-
wie. Wieczór sobótkowy jest wpisany w 
tradycje naszej gminy, kiedy to początek 
lata zwiastuje zabawa taneczna pod 
gwiazdami.  
Tegoroczny Piknik Rodzinny przygotowa-
ny był pod nazwą EURO KOKO -
BIESIADA 2012. Na przybyłych gości, a w 
szczególności dzieci, czekały liczne atrak-
cje, które umiliły wieczór sobótkowy. Naj-
młodsi mogli skorzystać z dmuchanej 
zjeżdżalni, trampoliny i przejażdżek kucy-
kiem, a dla dorosłych przygotowany był 
bufet obficie zaopatrzony. 
W tradycję sobótkowej nocy wpisały się 

występy artystyczne dzieci i młodzieży z 
terenu naszej gminy. Pierwsze wystąpiły 
zespoły wokalno-instrumentalne z Rogozi-
na przygotowane przez Norberta Pałysę 
oraz Jerzego Jankowskiego. Następnie 
swoje umiejętności zaprezentował zespół 
FLOWERS z Centrum Kultury i Sportu w 
Radzanowie pod opieką Romualda Pod-
ressa. Wieczór Sobótkowy uatrakcyjnił 
koncert biesiadny Chóru „Złota Jesień” 
pod batutą Roberta Majewskiego. Następ-
nie wystąpiły podopieczne CKiS w Radza-
nowie – Kinga Siedlich oraz Natalia Beni-
rowska. Na zakończenie części artystycz-
nej pojawiły się grupy taneczne ze Szkoły 
Podstawowej w Ciółkówku oraz z Publicz-
nego Gimnazjum w Radzanowie z nowo-

czesnym układem przygotowa-
nym specjalnie na EURO 2012.  
Podczas występów dzieci mogły 
również wziąć udział w grach i 
zabawach sportowych przygoto-
wanych przez Iwonę Zalewską. 
Gospodarzami i organizatorami 
imprezy świętojańskiej były Cen-
trum Kultury i Sportu, Gminne 
Centrum Informacji oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna w Radzano-
wie.  
Pogoda dopisała, każdy humor 
przyniósł z domu, organizatorzy 
zapewnili wiele atrakcji jak na 
początek upragnionego lata przy-
stało. 

MP, AP 
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Urząd Gminy w Radzanowie  
ul. Płocka 32 
09-451 Radzanowo 
e-mail: sekretariat@radzanowo.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 

Godziny urzędowania  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 
 

 

POGOTOWIE WODOCIĄGOWO  
KANALIZACYJNE  
zgłoszenie awarii w godz. 18:00 – 6:00: 
tel. (24) 263 77 10 
Krzysztof Różalski: 607 955 050 
 
 

Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie  
ul. Szkolna 3 
tel.:   501 248 868 
e-mail: cks@radzanowo.pl 
 

Gminne Centrum Informacji  
w Radzanowie 
ul. Szkolna 3 
tel./fax: (24) 265 44 19 
e-mail: gci@radzanowo.pl 
 

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Radzanowie  
ul. Szkolna 3 
tel.: (24) 261 34 42 
e-mail: 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 

INFORMATORINFORMATOR   

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 

Rzecznik Praw Obywatelskich 
Od 16  kwietnia 2012 roku pod nume-
rem tel. 800 676 676 działa dostępna 
dla wszystkich Infolinia Rzecznika 
Praw Obywatelskich. Połączenie jest 
bezpłatne z telefonów stacjonarnych i 
telefonów komórkowych należących do 
sieci Orange, Play, Plus, T-Mobile. 
Łącząc się z Infolinią Obywatelską moż-
na uzyskać podstawowe informacje o 
prawach człowieka i kompetencjach 
Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Tą drogą można również dowiedzieć się 

wszystkiego o prawie antydyskrymina-
cyjnym. Pracownicy Infolinii będą starali 
się udzielić niezbędnych informacji, 
bądź pomóc skierować sprawę do innej, 
najbardziej właściwej instytucji. Telefon 
obsługują doświadczeni pracownicy - 
pracownicy Wydziału Przyjęć Interesan-
tów Biura RPO. 
Telefon jest czynny: 
Poniedziałek: godz. 10:00 - 18:00 
Wtorek - Piątek: godz. 8:00 - 16:00 

MP 

Aby wziąć udział w Konkursie trzeba 
najpierw wypełnić formularz zgłoszenio-
wy dostępny w Placówkach Terenowych 
KRUS, Urzędach Gmin (bądź na stronie 
internetowej gminy). 
Termin zgłoszeń upływa z końcem 
lipca 2012r.  
Na laureatów konkursu czekają cenne 
nagrody ufundowane przez organizato-
rów. 

MP 

Rolniku weź udział w konkursie! 
Ruszył konkurs organizowany przez 
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Warsza-
wie z zakresu bezpieczeństwa, higieny 
pracy i ekologii w rolnictwie. 
W tym roku rozpoczyna się już III edy-
cja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy 
z zakresu bhp i ekologii w rolnictwie 
dla rolników i sołtysów promującego 
bezpieczeństwo pracy na roli, organi-
zowanego przez KRUS we współudziale 

instytucji samorządowych i lokalnych 
mediów.  
Do udziału w tym Konkursie zaprasza-
my osoby pełnoletnie prowadzące dzia-
łalność rolniczą. Konkurs przebiega w 3 
etapach (gminnym, powiatowym i woje-
wódzkim). Uczestnik ma za zadanie 
rozwiązać test wiedzy z zakresu bez-
piecznej pracy w rolnictwie. Laureaci I 
miejsca w poszczególnych etapach 
przechodzą do następnej tury Konkursu. 

Radca Prawny  
w Radzanowie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Radzanowie organizuje bezpłatne dyżu-
ry radcy prawnego w ramach projektu 
systemowego pn.: „Integracja zawodo-
wa osób długotrwale bezrobotnych z 
terenu Gminy Radzanowo” współfinan-
sowanego z EFS. Dyżury prowadzone 
są w budynku Urzędu Gminy w Radza-
nowie przez radcę prawnego – Joannę 
May. Porady są udzielane w zakresie 
prawa rodzinnego i cywilnego. Najbliż-
sze dyżury odbędą się 25 i 31 lipca 
2012 w godzinach 13:30-15:30. Harmo-
nogram kolejnych terminów będzie za-
mieszczony na bieżąco na stronie inter-
netowej www.radzanowo.pl.  

MP 

W czwartek 24 maja 2012 roku już po raz 
trzynasty w Radzanowie odbył 
się  Mazowiecki Festiwal Piosenki Religij-
nej. Przez ponad sześć godzin młodzi 
artyści z terenu województwa mazowiec-
kiego prezentowali swoje talenty muzycz-
ne na radzanowskiej scenie. W tym roku 
w Festiwalu wzięło udział 221 młodych 
artystów, co świadczy o popularności i 
randze tego konkursu. Widać, że z roku 
na rok cieszy się on coraz większym zain-
teresowaniem.  
Organizatorami tegorocznego Festiwalu 
byli: Publiczne Gimnazjum przy Zespole 
Szkół w Radzanowie, Stowarzyszenie 
„Teraz MY..” oraz Gminne Centrum Infor-
macji w Radzanowie. Patronat medialny 
nad imprezą objęli Katolickie Radio Płock 
oraz Tygodnik Płocki. Organizację Festi-
walu wsparli liczni sponsorzy wśród nich: 
Gmina Radzanowo, Starostwo Powiatowe 
w Płocku, Urząd Marszałkowski, Urząd 
Miasta Płocka, Kuria Diecezjalna w Płoc-
ku, Placówka Terenowa KRUS, księża z 
parafii z terenu naszej gminy, radni powia-
towi, radni gminni, przedsiębiorcy terenu 
gminy Radzanowo i miasta Płocka, Rada 

Wakacyjny kurs 
tańca dla dzieci 
Stowarzyszenie „Teraz MY..” serdecz-
nie zaprasza dzieci z terenu Gminy Ra-
dzanowo na Wakacyjny Kurs Tańca, 
który rozpocznie się 18 lipca 2012 roku 
(środa) o godz. 18:00. Zajęcia będą 
odbywać się w każdą środę do końca 
wakacji. Wszystkie dzieci w wieku od 8 
do 13 lat mogą wziąć udział w bezpłat-
nych zajęciach tanecznych. 
Stowarzyszenie „Teraz My..” jest rów-
nież organizatorem kursu tańca towa-
rzyskiego dla dorosłych. Od maja br. 
bierze udział w zajęciach 7 par, które 
dotychczas opanowały kroki taneczne 
rumby, cza-czy oraz samby. Po krótkiej 
przerwie 18 lipca o godz. 19:00 rusza 
kolejny etap kursu, tym razem o zwięk-
szonym stopniu trudności.  
Dużym zainteresowaniem wśród miesz-
kanek Gminy Radzanowo cieszą się 
zajęcia PILATES, które odbywają się w 
każdy poniedziałek i czwartek o godz. 
19:00. W związku z okresem wakacyj-
nym następuje miesięczna przerwa od 
zajęć. Kolejne spotkania zaczynamy od 
2 sierpnia 2012. 

MP. 

To co niemożliwe, stało się możliwe... 

Internet  
dla seniorów 

W ramach programu „Polska Cyfrowa 
Równych Szans” w naszej gminie prze-
widujemy organizację warsztatów z ob-
sługi komputera oraz Internetu dla osób 
w wieku powyżej 50 lat. Projekt ten ma 
na celu wspieranie aktywizacji osób 
wykluczonych cyfrowo. W gminie Ra-
dzanowo są już przeszkoleni w tym celu 
wolontariusze, którzy będą prowadzili 
zajęcia dla seniorów. Pierwsze spotka-
nie informacyjne odbędzie się 20 lipca 
2012 roku o godz. 11:00 w pracowni 
komputerowej Gminnego Centrum Infor-
macji w Radzanowie (ul. Szkolna 3). 
Wszystkie osoby chętne zapraszamy do 
wzięcia udziału w zajęciach, które są 
całkowicie bezpłatne. 

MP 

Wakacje  2012  

Pozw olenie na w ycinkę drzew  
Wycinka drzew na działce nie może 
być samowolna. Konieczne jest uzy-
skanie pozwolenia. Kara za wycięcie 
drzewa bez zgody może być horren-
dalna. 
Zgodnie z polskim prawem na wycinkę 
drzewa starszego niż 10 lat (art. 83 
ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004 roku) trzeba uzyskać po-
zwolenie wójta gminy, burmistrza, bądź 
prezydenta miasta. Nie ma znaczenia 
miejsce, gdzie rośnie drzewo – na pry-
watnej posesji, działce przeznaczonej 
pod działalność gospodarczą, czy par-
celi komunalnej. Osobom prywatnym 
pozwolenia są wydawane bezpłatnie. 
Wycinka drzew - warto wiedzieć 
Planując wycięcie drzewa, należy się 
udać do najbliższego urzędu gminy lub 
miasta celem złożenia wniosku o ze-
zwolenie na wycinkę drzew. Jeśli drze-
wo znajduje się na obszarze objętym 
ochroną krajobrazową, potrzebna bę-
dzie również dodatkowa zgoda jednostki 
zarządzającej terenem chronionym. W 
przypadku, gdy nieruchomość, na której 
rośnie drzewo jest wpisana do rejestru 
zabytków, o zezwolenie wystąpić trzeba 
także do wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. Należy sprawdzić czy piecza 
konserwatorska dotyczy tylko budynku, 
czy również jego otoczenia lub całego 
rejonu (dzielnica, miasto). Wtedy usu-
nięcie drzew owocowych oraz krzewów 
również musi nastąpić w oparciu o zgo-
dę konserwatora. 
K o m p e n s a c j a  p r z y r o d n i c z a 
Za wydanie pozwolenia na wycinkę za-
zwyczaj nie jest pobierana żadna opła-
ta, z wyjątkiem sytuacji, gdy prowadzi-
my działalność gospodarczą. Lecz na-
wet wtedy możemy zaproponować jed-

nostce administracyjnej wykonanie tzw. 
„kompensacji przyrodniczej”. Jest to 
ustawowo przewidziana możliwość uzu-
pełnienia strat poczynionych przez na-
szą wycinkę. Składamy pisemną dekla-
rację wykonania nasadzeń wyrównują-
cych straty przyrodnicze. Nie muszą być 
one posadzone na terenie, z którego 
usuwamy rośliny. Urząd może wskazać, 
za naszą zgodą, inne miejsce na wyko-
nanie tego typu działań. Warunkiem 
ostatecznego odstąpienia od opłaty jest 
kontrola dokonana po trzech latach od 
posadzenia drzew lub krzewów kom-
pensujących, z uwzględnieniem tego, 
czy rośliny przyjęły się i prawidłowo ro-
sną. Wtedy opłata zostaje ostatecznie 
umorzona. 
Jak prawidłowo napisać wniosek 
 Prawidłowo przygotowany wniosek 
powinien zawierać dane personalne 
wnioskodawcy, nazwę gatunku drzewa 
lub krzewu do usunięcia i obwód pnia 
mierzony na wysokości 130 cm. Nie-
zbędne jest także określenie jaka jest 
przyczyna usunięcia drzewa. Należy 
również, w miarę możliwości, dołączyć 
plan sytuacyjny z zaznaczoną lokaliza-
cją drzewa. Trzeba też podać przewidy-
wany termin wycinki, a do wniosku dołą-
czyć kopię aktu własności, dzierżawy 
lub inny dokument świadczący o włada-
niu nieruchomością, na której rośnie 
drzewo. Jeżeli wnioskujący nie jest wła-
ścicielem działki, z której zamierza usu-
nąć drzewa lub krzewy do wniosku nale-
ży dołączyć pisemną zgodę właściciela 
działki na wyżej wskazane usunięcia. 
W przypadku decyzji odmownej, w cią-
gu 14 dni, mamy prawo do odwołania 
się od decyzji do lokalnego samorządo-
wego kolegium odwoławczego. 

EW 

Zawody sportowe: 
Lipiec, Sierpień – TURNIEJ PIŁKI NOŻ-
NEJ O PUCHAR ORLIKA (10 i 11 edy-
cja). 
Więcej informacji na naszym facebook’u 
( zachęcam y do  po lub ien ia )  i 
www.radzanowo.pl.  

RK 

Wakacje już trwają, więc zapraszamy 
wszystkich na skromny program Cen-
trum Kultury i Sportu w Radzanowie. 
Budynek CKiS w Radzanowie przy ul. 
Szkolnej 3 
W te wakacje planujemy: Rajd rowero-
wy i ognisko; Pikniki rodzinne (zabawa 
pod gwiazdami); Kino; Biwak; Tenis 
Sto łowy .  Zaczynamy z  dn iem 
18.07.2012r. (po przerwie organizacyj-
nej) - więcej informacji o terminach na 
bieżąco w CKiS lub na stronie 
www.radzanowo.pl.  

LATEM BĄDŹ AKTYWNA  
WAKACJE W STYLU FIT ! 

Chcesz poprawić swoją kondycję? 
Wzmocnić brzuch, uda, pośladki? Po-
trzebujesz dużej dawki pozytywnej ener-
gii? Te zajęcia są dla Ciebie! 
DANCE AEROBIC  
& ĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE 
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych! Dwie 
grupy wiekowe! UWAGA! Porady diete-
tyczne GRATIS!  

WOTRKI I CZWARTKI,  
godz. 17 – gr. I, godz.18 –gr. II 
MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. Cze-
sława Hińca w Rogozinie  
CENA: 15 zł / tydzień (płatne z góry za 
2 tygodnie) 
Zapisy: 515 097 251 lub w PHU Półhurt 
„Tokarscy” 
Śpiesz się! Liczba miejsc ograniczona!  
:):):) RUSZAMY JUŻ 16 LIPCA! :):):) 
Kompleks Boisk Sportowych „Moje 
Boisko ORLIK 2012” w Rogozinie 
W okresie wakacyjnym od 2 lipca do 31 
sierpnia 2012r. obowiązują nowe godzi-
ny otwarcia: 
Poniedziałek – Piątek: 1000 - 2100 

Sobota – Niedziela: 1400 - 1900 

Rezerwacji obiektu można dokonać w 
godzinach pracy Orlika u animatorów 
(Norbert Pałysa, Sławomir Piechociń-
ski). Rezerwacje obiektu dla grup zorga-
nizowanych: 
Poniedziałek – Piątek: 1800 – 2100 (dwie 
grupy) 
Sobota – Niedziela: 1700 – 1900 (jedna 
grupa) 

mailto:opsradzanowo@plock.home.pl
mailto:zgradzanowo@vp.pl
mailto:cks@radzanowo.pl
mailto:gci@radzanowo.pl
mailto:gbpradzanowo1@wp.pl
http://www.gimnazjumradzanowo.pl/
http://www.sp-rogozino.pl/
mailto:przedszkoleradzanowo@op.pl
http://www.radzanowo.pl
http://www.e-ogrodek.pl/articles/outgoing/id/3173
http://www.radzanowo.pl
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W upalne niedzielne popołudnie 8 lipca 
miały miejsce na boisku sportowym w 
Radzanowie zmagania ochotniczych 
straży pożarnych z terenu naszej gminy. 
Organizatorami tegorocznych zawodów 
byli Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Radzanowie oraz Wójt Gminy Ra-
dzanowo.  
Na terenie Gminy Radzanowo obecnie 
działa 6  jednostek OSP: 
-OSP w Juryszewie, 
-OSP w Nowym Boryszewie, 
-OSP w Radzanowie, 
-OSP w Rogozinie, 
-OSP w Szczytnie, 
-OSP w Woźnikach, 
które w sumie wystawiły: 6 drużyn w 
grupie A (męskie drużyny pożarnicze), 4 
drużyny w grupie C (kobiece drużyny 
pożarnicze), 2 drużyny MDP (w tym 1 
dziewcząt i 1 chłopców). 
Poszczególne drużyny rywalizowały ze 
sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie 
pożarniczej z przeszkodami oraz ćwicze-
niach bojowych. 

W tym roku najlepsza okazała się druży-
na z Rogozina, która wyprzedziła OSP z 
Juryszewa. Trzecie miejsce zdobyła 
OSP z Woźnik, IV - OSP z Radzanowa, 
V - OSP w Szczytnie, VI - OSP w No-
wym Boryszewie. 
Wśród kobiecych drużyn pożarniczych 
wyniki klasyfikowany się w następujący 
sposób: I miejsce - OSP Radzanowo, II 
miejsce - OSP Rogozino, III miejsce - 
Woźniki, IV miejsce - OSP Nowe Bory-
szewo. W kategorii MDP wzięły udział 
dwie drużyny dziewcząt i chłopców przy-
gotowanych i reprezentujących OSP w 
Radzanowie. Tym samym drużyny te 
zdobyły pucharowe miejsca w tegorocz-
nych zawodach. 
Gratulujemy wszystkim druhom i druh-
nom z Ochotniczych Straży Pożarnych   
zwycięskich drużyn. W imieniu miesz-
kańców gminy dziękujemy strażakom za 
mile spędzone popołudnie i dostarczenie 
wielu emocji. 

MP, AP 

Now y Ośrodek Zdrowia w  Rogozin ie   

Rogozino wzbogaciło się o nowy, funkcjo-
nalny budynek, oddany do użytku w kwiet-
niu 2012 roku. Jest to Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „Lancet” przy ul. Osie-
dlowej 9, kierowany przez dra Jacka Mi-
zerskiego. Budynek przystosowany jest do 
świadczenia usług zdrowotnych o standar-
dach europejskich. 
Jego budowa i wyposażenie trwały pięć 
lat. To dr Jacek Mizerski podjął się tego 
niełatwego zadania, aby pacjenci byli 
przyjmowani nie tylko życzliwie, ale lecze-
ni w lepszych, godniejszych warunkach. 
To co wydawało się teoretycznie na po-
czątku niemożliwe, stało się praktycznie 
możliwe. Pacjenci są ogromnie wdzięczni 
doktorowi za to trudne i kosztowne przed-
sięwzięcie. Tylko lekarz z krwi i kości, wy-
konujący swój zawód z pasją, zaangażo-
waniem i szacunkiem do pacjentów, może 
dokonać tak niebywale trudnego zadania. 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
posiada 21 pomieszczeń, m. in.: gabinet 
zabiegowy, poczekalnie, recepcję, gabine-
ty lekarzy specjalistów. Jest także podjazd 
dla osób niepełnosprawnych. Pacjenci są 
leczeni przez internistę i 2 lekarzy pedia-
trów. Usługi medyczne świadczą też 3 pie-
lęgniarki i jedna położna. 
Dyrektor Ośrodka „Lancet”, dr J. Mizerski, 
poszukuje do współpracy specjalistów z  
dziedzin stomatologii oraz ginekologii. 
NZOZ jest czynny od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8-18. Pediatra przyjmuje ma-
łych pacjentów we wtorki, środy i piątki 
godz. od 15-18. 
Dr Jacek Mizerski udowodnił, że warto 
stawiać sobie wysokie poprzeczki w życiu, 
przezwyciężać lęki wysokości, aby osią-
gnąć zamierzone cele i realizować marze-
nia w służbie drugiemu człowiekowi. Gratu-
lujemy sukcesu! 

SP 

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Radzanowie 

XI I I  Mazow iecki  Fest iwal  P iosenki  Rel ig i jnej  w  Radzanowie  

W czwartek 24 maja 2012 roku już po raz 
trzynasty w Radzanowie odbył 
się  Mazowiecki Festiwal Piosenki Religij-
nej. Przez ponad sześć godzin młodzi 
artyści z terenu województwa mazowiec-
kiego prezentowali swoje talenty muzycz-
ne na radzanowskiej scenie. W tym roku 
w Festiwalu wzięło udział 221 młodych 
artystów, co świadczy o popularności i 
randze tego konkursu. Widać, że z roku 
na rok cieszy się on coraz większym zain-
teresowaniem.  
Organizatorami tegorocznego Festiwalu 
byli: Publiczne Gimnazjum przy Zespole 
Szkół w Radzanowie, Stowarzyszenie 
„Teraz MY..” oraz Gminne Centrum Infor-
macji w Radzanowie. Patronat medialny 
nad imprezą objęli Katolickie Radio Płock 
oraz Tygodnik Płocki. Organizację Festi-
walu wsparli liczni sponsorzy wśród nich: 
Gmina Radzanowo, Starostwo Powiatowe 
w Płocku, Urząd Marszałkowski, Urząd 
Miasta Płocka, Kuria Diecezjalna w Płoc-
ku, Placówka Terenowa KRUS, księża z 
parafii z terenu naszej gminy, radni powia-
towi, radni gminni, przedsiębiorcy terenu 
gminy Radzanowo i miasta Płocka, Rada 

Rodziców przy Gimnazjum w Radzanowie 
oraz organizacje związkowe, którzy ufun-
dowali ciekawe nagrody dla wyróżnionych 
wokalistów i zespołów muzycznych. 
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 Religijnej 
daje młodym artystom szansę pokazania 
swoich talentów muzycznych szerszej 
publiczności. 
W przesłuchaniach wzięły udział dzieci ze 
szkół podstawowych i gimnazjów z Ra-
dzanowa, Rogozina, Ciółkówka, Bielska, 
Blichowa, Bulkowa, Brudzenia Dużego, 
Brzozowa, Goleszyna, Iłowa, Małej Wsi, 
Nowej Góry, Płocka, Słupna, Smardzewa, 
Staroźreb, Starych Proboszczewic, Świę-
cieńca i Zagroby. Niezależne jury w skła-
dzie: Marta Głowacka, Marta Sitek – Pikal-
ska, Joanna Kicińska, Paweł Bogiel, Ma-
riusz Krysiak – wyłoniło zwycięzców w 
sześciu kategoriach. 
KATEGORIA – Soliści 7-9 lat: 

 I miejsce – ALEKSANDRA TOM-

CZAK – Szkoła Podstawowa w Brzozowie 
pod opieką Iwony Tomczak 

 II miejsce – JOANNA BOHDAN –

  Szkoła Podstawowa nr 23 w Płocku pod 
opieką Katarzyny Bohdal 

 III miejsce – NATALIA KUŹMIŃSKA 

– Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie pod 
opieką Małgorzaty Czubiel 
WYRÓŻNIENIE dla TOMASZA KAMIŃ-
SKIEGO -  Szkoła Podstawowa nr 16 w 
Płocku pod opieką Magdaleny Ołdakow-
skiej oraz Magdaleny Spirydonow 
KATEGORIA – Soliści 10-12 lat: 

 I miejsce – ADRIANNA JANIK – 

Szkoła Podstawowa w Staroźrebach pod 
opieką Piotra Karwowskiego 

 II miejsce – NATALIA CICHOCKA – 

Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie pod 
opieką Małgorzaty Czubiel 

 III miejsce –  NATALIA BOROWSKA 

– Szkoła Podstawowa w Nowej Górze pod 
opieką Piotra Jędraszczaka 

WYRÓŻNIENIE: 

 MICHAŁ KRÓL – Szkoła Podstawo-

wa w Goleszynie pod opieką Cezarego 
Szymczaka 

 ADRIAN SOBCZAK – Centrum Kul-

tury i Sportu w Radzanowie – pod opieką 
Romualda Podressa 

OLIWIA KRAWCZYK – Szkoła Podstawo-
wa nr 18 w Płocku pod opieką Katarzyny 
Kolimeczkow 

KATEGORIA – ZESPOŁY WOKALNE 7-
12 LAT 

 I miejsce –  HOPSY – Szkoła Podsta-

wowa w Święcieńcu pod opieką Piotra 
Kania 

 II miejsce –  WIOLINKI – Gminny 

Ośrodek Kultury w Iłowie pod opieką Mał-
gorzaty Czubiel 

 III miejsce – brak   

KATEGORIA – Soliści 13-16 lat 

 I miejsce – SYLWIA JUREK – Gmin-

ny Ośrodek Kultury w Iłowie pod opieka 
Małgorzaty Czubiel 

 II miejsce – ALICJA ATLAK – Pu-

bliczne Gimnazjum w Radzanowie pod 
opieka Tomasza Zalewskiego 

 III miejsce –DOMINIKA PIOTROW-

SKA – Gimnazjum w Iłowie pod opieka 
Małgorzaty Kunz 

WYRÓŻNIENIE: 

 Iwona Umińska z Publicznego Gim-

nazjum w Radzanowie pod opieka Toma-
sza Zaleskiego 

Kinga Siedlich – Centrum Kultury i Spor-
tu w Radzanowie pod opieka Romualda 
Podressa 
KATEGORIA – Zespoły wokalne 13-16 
lat: 

 I miejsce – ALLEGRETKI – Szkoła 

Podstawowa w Starych Proboszczewi-
cach  pod opieką Elizy Niedbały 

 II miejsce – MARCHEWECZKI – 

Gimnazjum nr 5 w Płocku pod opieka Ga-
briela Sieradzkiego 

III miejsce – ZESPÓŁ WOKALNY GIM-
NAZJUM W RADZANOWIE Publiczne 
Gimnazjum w Radzanowie pod opieka 
Tomasza Zalewskiego 

KATEGORIA – Zespoły wokalno instru-
mentalne 7-16 lat: 

 I miejsce – OKTAWA – Gimnazjum 

nr 8 w Płocku – pod opieka Bożeny Tybur-
skiej 

 I miejsce – MARCHEWKOWE POLE 

– Gimnazjum nr 5 w Płocku pod opieka 
Gabriela Sieradzkiego 
WYRÓŻNIENIE  - CANTO BOSKO – PA-
RAFIA ST, KOSTKI W PŁOCKU pod opie-
ką Bartosza Bergera 
Zwycięzcom gratulujemy. 

MP 

To co niemożliwe, stało się możliwe... 

FOT: MARTYNA PEŁKA 
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Kanal izacja  w  Radzanowie  

Startu jemy z  przebudową drogi  Wodzymin -  Chomętow o -  Białkowo  
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W kwietniu, po ponad trzech latach od 
złożenia wniosku o dofinansowanie, 
wreszcie podpisano umowę na dotację 
z Unii Europejskiej dotyczącą przebudo-
wy d rog i  gminne j  W odzymin -
Chomętowo-Białkowo. Długo oczekiwa-
na przez wszystkich mieszkańców inwe-
stycja rozpocznie się najprawdopodob-
niej jeszcze  w wakacje i zostanie wyko-
nana do końca 2012 roku. Urząd Gminy 
Radzanowo właśnie rozpoczął postępo-
wanie przetargowe zmierzające do wy-
łonienia firmy mającej zmodernizować 
drogę.    
Wstępna wartość inwestycji określona 
jest na kwotę ponad 2 milionów złotych, 
z czego blisko 75% zostanie dofinanso-
wane z Unii Europejskiej w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego. Dokład-
na kwota zadania będzie znana po roz-
strzygnięciu postępowania przetargowe-
go.   
Inwestycja będzie obejmować wykona-
nie nawierzchni asfaltowej na długości 
trzech kilometrów wraz z podbudową z 
tłucznia. Ponadto w zakres zadania wej-
dzie między innymi utwardzenie pobo-
czy, odnowienie rowów i wykonanie 
zjazdów na posesje. Nowo powstała 
droga połączy ze sobą dwie drogi po-
wiatowe oraz ułatwi dojazd mieszkań-
com Wodzymina, Chomętowa, Białkowa 
i innych miejscowości gminy Radzano-
wo.  

SZ 

Ewa Przygoda – mgr administracji samo-
rządowej, od 1997r. doradca podatkowy, 
w ramach działalności gospodarczej pro-
wadzi w spółce cywilnej Kancelarię Podat-
kową  w Płocku, członek PSL.  
Ewa Przygoda o sobie: 
Od wielu lat działam społecznie, między 
innymi w Stowarzyszeniu „Nadzieja dla 
Wszystkich” z siedzibą w Rogozinie. Rów-
nież jestem biegłą sądową przy Sądzie 

W najbliższym czasie Urząd Gminy w 
Radzanowie ogłosi przetarg na wykona-
nie kanalizacji sanitarnej w Radzanowie. 
Inwestycja będzie obejmować między 
innymi budowę sieci kanalizacyjnej na 
części ulicy Szkolnej, Zielonej, Krótkiej, 
Parkowej, Leśnej, Rolnej, Medycznej, 
Klonowej. Według wstępnych założeń 
zadanie zostanie wykonane do końca 
bieżącego roku. 
Gmina Radzanowo pozyskała na tę 
inwestycję dotację z Unii Europejskiej w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Dofinansowanie wyniesie 
75% kosztów kwalifikowanych przedsię-
wzięcia. Wstępny koszt inwestycji został 
oszacowany na kwotę ponad 4 milionów 
złotych. Dokładna wartość zadania zo-
stanie określona po rozstrzygnięciu po-
stępowania przetargowego.  
W związku z rozpoczynającą się inwe-

Hala sportowa -  prace t rw ają  

Przetarg  na sprzedaż nieruchomości  w  Radzanow ie  
WÓJT GMINY RADZANOWO  

OGŁASZA 
I publiczny przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości niezabu-
dowanej położonej w miejscowości Ra-
dzanowo, dz. 504/1, stanowiącej wła-
sność Gminy Radzanowo. 
Nieruchomość przeznaczona do sprze-
daży położona jest w Radzanowie na 
terenie urządzonego już osiedla miesz-
kaniowego , na rogu ulic Szkolnej i We-
sołej. Działka jest niezabudowana, wy-
korzystywana była jako teren rekreacyj-
ny. Działka jest ogrodzona siatka stalo-
wą, do jej terenu przynależy również 
fragment terenu obsadzonego drzewami 
znajdujący się poza ogrodzeniem. Dział-
ka posiada dostęp do energii elektrycz-
nej, wodociągu, kanalizacji oraz utwar-

dzonej drogi (polbruk). Powierzchnia 
działki wynosi 0,11 hektara . 
Cena wywoławcza nieruchomości wyno-
si: 59 583,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt 
trzy złote). 
Wadium wniesione w pieniądzu w wyso-
kości: 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące 
złotych) należy wpłacać na rzecz Gminy 
Radzanowo najpóźniej do dnia  
12.07.2012. Postąpienie wynosi: 596 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu  
16.07.2012r.  o godzinie 12:00 w budyn-
ku Urzędu Gminy w Radzanowie, ul. 
Płocka 32, w pokoju nr 22. 
Dodatkowe informacje na temat przetar-
gu można uzyskać w Urzędzie Gminy w 
Radzanowie oraz na stronie interneto-
wej www.radzanowo.pl.  

SZ 

Realizowana przez Urząd Gminy w Ra-
dzanowie inwestycja pod nazwą 
„Rozbudowa Zespołu Szkół w Radzano-
wie wraz z budową hali sportowej” wkra-
cza w kolejny etap. Wykonawca powoli 
kończy roboty związane z Gimnazjum i 
główne swoje działania przenosi na bu-
dowę hali sportowej. Nowo wybudowa-
ny obiekt zostanie oddany do użytku 
prawdopodobnie w połowie 2013 roku. 

Inwestycja jest w 83% dofinansowana 
ze środków pozyskanych z budżetu Unii 
Europejskiej i jest największym przed-
sięwzięciem realizowanym przez gminę 
w ostatnich latach. Hala wpłynie zna-
cząco na poprawę infrastruktury sporto-
wej, umożliwi aktywniejsze spędzanie 
czasu mieszkańcom i podniesie stan-
dard prowadzonych zajęć wychowania 
fizycznego w szkole.  

SZ 

stycją informujemy, iż obejmować bę-
dzie ona wyłącznie wykonanie głównej 
sieci kanalizacyjnej. Natomiast  budowa 
przyłącza do każdej posesji będzie leża-
ła po stronie właściciela danej nierucho-
mości. Dlatego już teraz zachęcamy 
wszystkich zainteresowanych włącze-
niem do nowej kanalizacji, do rozpoczę-
cia działań zmierzających do zaprojek-
towania i wykonania przyłącza. Pierw-
sze kroki w tej sprawie należy skierować 
do referatu rolnictwa i budownictwa 
Urzędu Gminy w Radzanowie celem 
określenia, czy dana działka objęta bę-
dzie nową kanalizacją. W przypadku, 
gdy obecna dokumentacja techniczna 
nie zawiera przyłącza do danej nieru-
chomości, właściciel powinien złożyć 
wniosek o uzyskanie z Urzędu Gminy  
warunków technicznych umożliwiają-
cych podjęcie prac projektowych.  

SZ 

Przetarg  na sprzedaż 

n ieruchomości  w  Bia łkow ie  
Wójt Gminy Radzanowo planuje w naj-
bliższym czasie ogłosić przetarg na 
sprzedaż nieruchomości położonej w 
centralnej części wsi Białkowo (działki 
nr 101/12 i 166), przy drodze asfaltowej 
prowadzącej do wsi Miszewko Strzał-
kowskie. Działki są ogrodzone. Na dział-
kach znajduje się budynek o powierzch-
ni 280 metrów kwadratowych oraz budy-
nek o powierzchni 103 metrów kwadra-
towych. Budynki były wybudowane w 
1972 roku. Łączna powierzchnia działek 

wynosi 0,4864 hektara. Uzbrojenie tere-
nu: energia elektryczna, wodociąg wiej-
ski, telefon.   
Cena wywoławcza nieruchomości wyno-
si: 249 404,00 zł. (słownie: dwieście 
czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta 
cztery złote). 
Osoby zainteresowane nieruchomością 
mogą więcej informacji uzyskać w Urzę-
dzie Gminy w Radzanowie lub pod nr 
telefonu: 24 261 34 10 wewn. 23. 
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Ew a Przygoda -  Radna w  ki lku s łowach o  sobie . . .  

Ewa Przygoda – mgr administracji samo-
rządowej, od 1997r. doradca podatkowy, 
w ramach działalności gospodarczej pro-
wadzi w spółce cywilnej Kancelarię Podat-
kową  w Płocku, członek PSL.  
Ewa Przygoda o sobie: 
Od wielu lat działam społecznie, między 
innymi w Stowarzyszeniu „Nadzieja dla 
Wszystkich” z siedzibą w Rogozinie. Rów-
nież jestem biegłą sądową przy Sądzie 

Okręgowym w Płocku z zakresu doradz-
twa podatkowego. 
Od 2010 roku reprezentuję mieszkańców 
Rogozina jako radna gminy. Pracuje i 
działam w Komisji Oświaty, Budżetu, Bez-
pieczeństwa i Spraw Socjalnych. Pełnię 
tam funkcję Vice przewodniczącej. Posia-
dam doświadczenie do działania w budże-
cie Miasta Płocka, dlatego sprawy związa-
ne z budżetem są mi znane i dzięki znajo-
mości tych zagadnień współpraca w Komi-
sji układa się dobrze, ze wzajemnym zro-
zumieniem pomiędzy jej członkami oraz 
Przewodniczącym ww. Komisji. 
Jako Radna z Rogozina działam na 
rzecz lokalnego społeczeństwa, przy-
czyniając się dotychczas między inny-
mi do: 
- funkcjonowania linii P-4 na trasie Mi-
szewko St. – Płock/ zmiany godzin  roz-
kładu jazdy autobusu, zgodnie z wnioska-
mi społeczeństwa/, 
- do utrzymania funkcjonowania Poczty w 
Rogozinie, 
- zorganizowania skwerku w Centrum 
Rogozina dla dorosłych, 
- oświetlenia ulic oraz wyrównania dróg na 
terenie Rogozina, 
- pomocy miejscowej ludności w załatwia-
niu spraw administracyjnych jak bezpłatne 
wypełnianie formularzy PIT czy pisanie 
wniosków i podań, 
- udziału w organizacji dni Rogozina w 

2011 r. wspólnie z Przewodniczącym Ra-
dy Gminy – Krzysztofem Czerwińskim 
poprzez pozyskanie środków z Urzędu 
Marszałkowskiego na występ czeskiej 
piosenkarki – GABI GOLD i inne prace 
organizacyjne. 
W dalszej działalności chciałabym, aby: 
- rozpoczęto remont remizy w Rogozinie, 
w związku z czym będę pomagać w pozy-
skaniu środków na ten cel, poza przyzna-
ną dotacją w kwocie 500 tys. zł; 
- uatrakcyjnić dzieciom z Rogozina okres 
wakacyjny poprzez współpracę w organi-
zowaniu w szkole w Rogozinie seansów 
filmowych, teatrzyków, gier brydżowych i 
innych atrakcji; 
- utworzyć dla młodzieży ognisko kultural-
ne w jednym z pomieszczeń po byłym 
Ośrodku Zdrowia, aby mogła rozwijać 
swoje zainteresowania oraz zadbać o jego 
odpowiednie wyposażenie;  
- w okresie letnim, przy pomocy straża-
ków, organizować na placu przy remizie 
dyskoteki dla młodzieży i dorosłych; 
- w dalszych planach działać na rzecz 
budowy sieci kanalizacyjnej i odprowadza-
nia ścieków w Rogozinie i przyległych 
miejscowościach 
Kontakt z mieszkańcami wsi Rogozino i 
nie tylko zawsze w pierwszą  środę mie-
siąca w Filii Bibliotecznej w Rogozinie w 
godzinach 17-18. Tel. 507-015-816 

Ewa Przygoda  
Radna Gminy Radzanowo 

Spraw ozdanie z  dz ia łalności  Rady Gminy Radzanowo  

Szanowni Państwo! 
W drugim kwartale b.r. Rada Gminy Ra-
dzanowo  trzykrotnie zebrała się na swo-
ich sesjach. 
W kwietniu na XIX obradach sesji rada 
przyjęła informację na temat aktualnych 
prac zmierzających do poprawy infrastruk-
tury gminy, sprawozdania z realizacji pro-
gramu współpracy gminy Radzanowo z 
organizacjami pozarządowymi oraz spra-
wozdania za rok 2011 z działalności  Cen-
trum Kultury i Sportu (CKiS), Zakładu Go-
spodarczego przy UG, Gminnego Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
(GZEAS) i Gminnego Centrum Informacji 
(GCI). Uchwały podjęte na tej sesji doty-
czyły spraw:  
-zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Radzanowo i uchwały budżetowej 
na rok 2012, 
-zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygo-
dniowego, obowiązkowego wymiaru go-
dzin zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych nauczycielom, któ-
rym powierzono stanowiska kierownicze 
oraz określenia tygodniowego, obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
szkół niewymienionych w art.42 ust.3 
ustawy Karty Nauczyciela zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Radzanowo,  
-przyjęcia  programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobieganiu bez-
domności zwierząt na terenie gminy Ra-
dzanowo w 2012r,   
-przyjęcia oceny zasobów pomocy spo-
łecznej Gminy Radzanowo za rok 2011, 
zmiany  w Statucie Gminy. 
Rada nie podjęła uchwał dotyczących 
ustalenia nowych opłat za pobieraną wodę 
i za odprowadzanie ścieków na terenie 
naszej gminy.  
Interpelacje dotyczyły: wytyczenia i okopa-
nie rowów w Wodzyminie, posypania do-
brym żwirem drogi  przez wieś, ustalenia  
czy dokumentacja na budowę drogi Cho-
mętowo-Białkowo  jest aktualna. 
Opowiadając na złożone zapytania Wójt 

informował, że temat wytyczenia i okopa-
nia rowów na drodze w Wodzyminie był 
rozpatrywany i jego wykonanie jest realne 
(w tym roku gmina wykonała ok. 8 km 
rowów). Jest tam możliwość odtworzenia  
rowów w samej miejscowości,  gorzej bę-
dzie od strony drogi powiatowej  567, 
gdzie jest dość wąsko. Są  też problemy z  
niektórymi właścicieli gruntu. Projekt na 
drogę  Białkowo- Wodzymin jest ważny. 
W dalszej części swojej wypowiedzi Wójt   
przypomniał, że w budżecie gminy są 3 
strategiczne zadania z zagwarantowanymi 
pieniędzmi unijnymi. Pierwsze z nich to 
rozbudowa gimnazjum z halą sportową. 
Drugie to program w ramach PROW dot. 
kanalizacji w Radzanowie. Z  tego wnio-
sku, obejmującego modernizację SUW 
Juryszewo i oczyszczalni ścieków w Woź-
nikach oraz budowę kanalizacji w Radza-
nowie, na razie zrealizowano moderniza-
cję SUW Juryszewo. Gminy nie stać na 
wykonanie wniosku tylko w części. Jeśli 
by nie wykonano każdego podpunktu 
wniosku  gmina straciłaby pieniądze.  Na 
pewno nie będzie to za całe 6 mln 800 tys. 
zł .W tym roku zaplanowano na tę inwe-
stycję w budżecie  250 tys. zł   co daje   
możliwość wykonania prac za 1mln 250 
tys. zł brutto.  
Porządek kolejnej  XX sesji w maju zawie-
rał m.in.  informację o stanie bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego na terenie 
gminy, którą przedstawił Kierownik Po-
sterunku Policji w Radzanowie. Poinfor-
mował w swym wystąpieniu, iż w okresie  I
-IV/2012r przeprowadzono 35 postępowań 
przygotowawczych .Odnotowano  znaczny 
spadek dynamiki przestępstw kryminal-
nych. Wykrywalność wyniosła: kradzież 
mienia – 79%,  kradzież z włamaniem – 
50%, przestępstwa drogowe – 100%. 
Odnotowano jeden przypadek uszkodze-
nia ciała, nie występowały przestępstwa z 
rozbojem i kradzieżą rozbójniczą. Ogólna 
wykrywalność przestępstw kryminalnych 
to 69%, a  wykrywalność ogólna na  tere-
nie gminy to 72%. Ustalono 24  podejrza-
nych. 
M. Kułakowski, Kierownik Posterunku 
Policji w Radzanowie, stwierdził, że  po-
czucie bezpieczeństwa na terenie gminy 
jest coraz lepsze, na poziomie nieodbie-
gającym od innych jednostek z powiatu 
płockiego, wzrosła wykrywalność prze-
stępstw. Zauważył, że zagrożenie dla bez-
pieczeństwa stanowią kierowcy niespraw-
nych pojazdów i nietrzeźwi. W zakresie 
przemocy Posterunek współpracuje z 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
i Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym   
w Radzanowie. 
Na zapytanie o szanse utrzymania Poste-

runku Policji w Radzanowie odpowiedział, 
że zostaje on. Rada pozytywnie  odniosła 
się do propozycji dodatkowych płatnych 
patroli policyjnych w miesiącach wakacyj-
nych. Jest to kontynuacja akcji z lat ubie-
głych zwiększającej bezpieczeństwo 
mieszkańców gminy. 
Rada Gminy przyjęła   informacje  o reali-
zacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholo-
wych  oraz  Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii za 2011r.  
Sprawozdanie ze swojej działalności zło-
żył Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Działalność tej jednostki została wysoko 
oceniona przez radę. Wszystkim  pracow-
nikom  GOPS-u  rada  podziękowała za 
ich trudną i bardzo ważną dla społeczeń-
stwa pracę. 
Rada dyskutowała i podjęła uchwały m.in. 
-w sprawie udzielenia  pomocy finansowej 
na rzecz Powiatu Płockiego,  
-zmiany miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Radzanowo w miejscowości  Rogozino i  
południowej części  Nowego Boryszewa,  
-przyjęcia stanowiska w związku z plano-
wanym wprowadzeniem programu działań 
mających na celu ograniczenie odpływu 
azotu ze źródeł rolniczych. 
W  czerwcu odbyła się tzw. sesja absolu-
toryjna. Porządek  XXI sesji obejmował 
m.in. wysłuchanie informacji Komendanta 
Gminnego OSP RP druha Kazimierza 
Lewandowskiego o stanie gotowości jed-
nostek OSP oraz przyjęcie sprawozdań 
Komisji Rady Gminy.  Radni interpelowali:  
-w sprawie dowozu przez gminę dzieci 
niepełnosprawnych na zajęcia szkolne,  
-chodnika w Radzanowie przy ul. Płockiej,  
-wycinania zarośli i traw na poboczach  
dróg powiatowych.      
Najważniejszym punktem sesji było rozpa-
trzenie sprawozdania z wykonania budże-
tu gminy za 2011r i sprawozdania finanso-
wego wraz  z  informacją o stanie mienia 
komunalnego oraz:  
-przedstawienie uchwały składu orzekają-
cego RIO w Warszawie w sprawie wyda-
nia opinii o przedłożonych przez Wójta 
Gminy Radzanowo sprawozdaniach z 
wykonania budżetu  za 2011r,  
-uchwały składu orzekającego RIO w War-
szawie wyrażającej  opinię o  przedłożo-
nym przez Komisję Rewizyjną Rady Gmi-
ny Radzanowo wniosku w sprawie absolu-
torium dla Wójta Gminy Radzanowo za 
2011r  
-uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie 
wniosku o  absolutorium; podjęcie  uchwa-
ły w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2011 rok.  

Po wysłuchaniu sprawozdań, uchwał RIO i 
Komisji Rewizyjnej, Rada w pełnym       
składzie podjęła uchwałę w sprawie udzie-
lenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytu-
łu  wykonania  budżetu na 2011 rok (Za 
głosowało -11 radnych, 4 -wstrzymało się 
od głosu, nie było głosów przeciwnych). 
Po krótkich gratulacjach dla Wójta i Skarb-
nik z okazji uzyskania absolutorium, Wójt 
podziękował radnym za otrzymane skwito-
wanie,  wszystkim urzędnikom za zaanga-
żowanie w realizację budżetu  oraz sołty-
som  za współpracę. 
W kolejnym punkcie radni dyskutowali 
oraz podejmowali uchwały w sprawie: 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej. 
W projekcie uchwały budżetowej na rok 
2012 radni m.in. ograniczyli dotację dla 
CKiS na Festyn Radzanowski, wstrzymali 
fundusze na remont świetlicy wiejskiej w 
Chełstowie oraz  uporządkowanie terenu 
w Ślepkowie  Szlacheckim. Podjęli uchwa-
łę o zgodzie na  sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej w obrębie miejscowości 
Białkowo (dawna szkoła) i zgodzie na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
położonej w obrębie miejscowości Radza-
nowo (działka przy tzw. ”Manhattanie”), w 
drodze uchwały zwiększono z 5 do 7% 
wynagrodzenie za inkaso dla inkasentów 
podatku od nieruchomości, rolnego oraz 
leśnego, wydzierżawiono od ULKS Ciółko-
wo boisko, budynek wraz z zapleczem 
socjalnym z przeznaczeniem na świetlicę 
wiejską. 
Kolejna sesja rady zaplanowana jest na 
sierpień, komisje w lipcu i sierpniu pracują 
zgodnie z planem.  

Serdecznie   pozdrawiam 
Krzysztof Czerwiński 

Przewodniczący Rady Gminy Radzanowo 

Zmiany w  OSP 
W dniu 18 maja 2012r   na posiedzeniu 
Zarządu Oddziału Gminnego Zarządu 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 
Radzanowie rezygnację z funkcji złożyli: 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP  druh Jacek Szymański, który 
te funkcję pełnił od 13 lat oraz Komen-
dant Oddziału Gminnego ZOSP RP 
druh Jacek  Gackowski. Od 2009 roku.   
W imieniu władz gminy Krzysztof Czer-
wiński – Przewodniczący Rady Gminy i 
Tadeusz Pokorski – Wójt Gminy składa-
ją podziękowanie druhom za służbę na 
rzecz społeczności lokalnej.  
Nowym Komendantem Gminnym został 
Kazimierz Lewandowski, a Prezesem 
Jacek Gackowski.  

Zbiórka 

przyborów 

szkolnych 
Gminne Centrum Informacji przy współ-
pracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Radzanowie w okresie 
wakacji będzie prowadziło zbiórkę arty-
kułów szkolnych dla dzieci z rodzin naj-
uboższych z terenu naszej gminy. Przyj-
mowanie przyborów szkolnych będzie 
prowadzone w Gminnym Centrum Infor-
macji w Radzanowie (ul. Szkolna 3) w 
godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, 
piątek godz. 8:00-16:00; czwartek godz. 
10:00-18:00. 
Zbiórka potrwa od 10 lipca 2012r. do 
14 sierpnia 2012r. 
Zebrane przybory szkolne zostaną prze-
kazane dzieciom z rodzin o niskich do-
chodach. Rodziny zakwalifikowane do 
wyżej wymienionej pomocy zostaną 
poinformowane przez pracowników 
GOPS w Radzanowie. 
Serdecznie zachęcamy wszystkich do 
wzięcia udziału w zbiórce. Liczy się każ-
dy zeszyt, długopis, ołówek czy piórnik. 
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Czytać każdy może... 

W ramach programu profilaktycznego 
„Teatr profilaktyki” realizowanego przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Radzano-
wie w dniu 23 kwietnia br. odbyły się dwa 
przedstawienia teatralne w wykonaniu 
Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z 
Krakowa 
Pierwszy – „ Anonim@prawo.sieć.pl”  
skierowany był do uczniów Szkoły Podsta-
wowej; dla klas IV-VI i dotyczył problemu 
zagrożeń internetowych. 
Czym jest Internet? Dla młodych ludzi jest 
źródłem wiedzy, z której mogą korzystać, 
jak również nieograniczonym „placem 
zabaw”. Rodzicom natomiast często koja-
rzy się z wieloma niebezpieczeństwami, 
które czyhają na ich dzieci. Racja jest po 
obu stronach. Dlatego cała mądrość pole-
ga na tym, by umiejętnie z niego korzy-
stać. I nie chodzi tu tylko o internetowe 
znajomości, o niebezpieczeństwie, o któ-
rym mówi się głośno, ale też o kwestię 
wolności słowa i anonimowości w sieci, 

gdyż anonimowość, którą zapewnia Inter-
net jest jedynie pozorna. 
Drugi spektakl zatytułowany „Trzeźwe 
spojrzenie„ adresowany był do młodzieży 
gimnazjalnej i wskazywał młodzieży szko-
dliwe skutki picia alkoholu. 
„ALKOHOL SZKODZI ZDROWIU" - to i 
wiele podobnych ostrzeżeń możemy czę-
sto zobaczyć w otaczającym nas świecie. 
Jednak, niestety, jak łatwo się przekonuje-
my, nie trafiają one do najbardziej narażo-
nej na skutki picia alkoholu grupy - mło-
dzieży.  Jak przekazać, uświadomić mło-
demu człowiekowi, że branie życia pełny-
mi garściami nie zawsze jest dla niego 
dobre, a stwierdzania typu „młodość ma 
swoje prawa" lub tak popularne przy 
używkach: „wszystko jest dla ludzi" nie 
zawiera najważniejszego słowa - MĄ-
DRYCH ludzi. 
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Teatr MASKA w Radzanowie 

Wizyta  ks iędza b iskupa Piotra  L ibery w  Ciółkówku  

26 kwietnia 2012 roku w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Radzanowie gościliśmy 
znaną i bardzo lubianą pisarkę, poetkę i 
eseistkę – Martę Fox. W spotkaniu autor-
skim wzięła udział młodzież z radzanow-
skiego gimnazjum. 
Marta Fox bardzo szybko nawiązała kon-
takt z młodymi czytelnikami, dla których 
tworzy powieści, bardzo cenione w środo-
wisku literackim. W pierwszej części spo-
tkania pisarka opowiedziała o swojej bo-
gatej twórczości i o tym, jak pisanie może 
stać się życiową pasją. Druga część zo-
stała zdominowana przez młodzież, zada-
wali wiele pytań na temat przeczytanych 
powieści i ich bohaterów, padały również 
pytania na temat życia prywatnego pisarki. 
Autorka poprzez swoją otwartość i świetny 
kontakt z młodym czytelnikiem sprawiła, 
że spotkanie przebiegało w niesamowicie 
ciepłej atmosferze. Zadawane pytania , te 
osobiste i zawodowe, dały nam wszystkim 
obraz kobiety, która dzieli się z nami – 
czytelnikami swą wyobraźnią, poczuciem 
humoru i dużą dawka pozytywnej energii. 
A wszystko to po to, by powiedzieć, że 
trzeba wytrwale dążyć do celu, pokony-
wać przeszkody i kroczyć drogą marzeń, 
ku ich realizacji. 

Koniec spotkania to oczywiście autografy, 
zdjęcia i pamiątkowy wpis do kroniki Bi-
blioteki. 
Natomiast 13 czerwca bieżącego roku 
odbyło się spotkanie z Krzysztofem Pet-
kiem- reporterem, organizatorem wypraw 
przetrwania, autorem powieści sensacyjno
- przygodowych dla młodzieży. 
 Autor lansuje model życia, który kłóci się 
z powszechną modą. Proponuje wyprawy, 
szkoły przetrwania, warsztaty dziennikar-
skie, ale stawia warunki- zero alkoholu, 
zero papierosów, nie mówiąc już o narko-
tykach: „….nie ma przeklinania, bójek i 
zachowań rodem spod budki z piwem”. 
Mimo to młodzi ludzie garną się na takie 
obozy i wyprawy i przekonują się, że moż-
na doskonale żyć i bawić się bez alkoholu 
i innych używek. 
Podczas spotkania opowiedział o wypra-
wach do Amazonii, Transylwanii i na Sy-
berię, wzbogacając swoją wypowiedź po-
kazem zdjęć, ilustrujących piękno przyro-
dy oraz warunków życia mieszkańców 
tych terenów. Autor podzielił się również 
ciekawymi anegdotami związanymi ze 
swoimi podróżami. Zaprezentował też 
pokaz podstawowych technik obronnych, 
które każdy może zastosować w sytuacji 

zagrożenia. Zaproszeni goście z zacieka-
wieniem wysłuchali okraszonych humo-
rem opowieści Krzysztofa Petka, mieli też 
możliwość zadawania pytań.  

Spotkanie  odbyło się w ramach programu 
profilaktycznego „Teatr profilaktyki” reali-
zowanego przez GBP Radzanowo. 

UC 

Spotkania autorskie w Radzanowie 

I miejsce przypadło Bartoszowi Lejzie z kl. 
I a, drugie- Piotrowi Niedzielakowi II a . 
Dwa wyróżnienia  otrzymały: Aleksandra i 
Emilia Grabaczykówny.  
Wybór książek Edmunda Niziurskiego 
okazał się strzałem w dziesiątkę. Ucznio-
wie sięgają po inne utwory pisarza. Warto 
czytać, bo kto czyta, ten żyje wielokrotnie.  
Kto zaś z książkami obcować nie chce, na 
jeden żywot jest skazany, czyli swój wła-
sny. Dobrze, żeby tę smutną prawdę 
uświadomili sobie ci, dla których wyrocz-
nią jest tylko komputer. 

SP 

Konkurs czyte ln iczy w  Książnicy Płockie j  

Nie do końca jest prawdą, że młodzież nie 
czyta książek, może tylko do lektur pod-
chodzi z rezerwą. Chętnie sięga po te 
działa, które ją interesują. 
Dużą popularnością cieszył się konkurs 
czytelniczy ogłoszony przez Książnicę 
Płocką dla miasta i powiatu. Nosił on tytuł 
„Świat przygód Edmunda Niziurskiego”- 
pisarz XX w., który porusza tematykę 
szkolną, sensacyjno-detektywistyczną. 
Młodzież gimnazjum chętnie włączyła się 
do konkursu, gdyż dostrzegła ,że książki 
Niziurskiego nie tylko dają rozrywkę, ale i 

wiedzę o życiu oraz o samym człowieku. 
Na poziomie szkolnym zostało wyłonio-
nych  15 czytelników  do następnego eta-
pu w Książnicy Płockiej. Konkurencja na 
tym etapie była duża, bo aż 170 uczestni-
ków. Po drugim etapie 8 gimnazjalistów z 
Radzanowa przeszło do finału.  
Finaliści mieli za zadanie zareklamować 
książkę  dowolnego autora w różnych 
formach: wiersza, piosenki, plakatu, scen-
ki teatralnej. Czytelnicy z naszej szkoły 
wykorzystali wszystkie zaproponowane 
formy reklamy i spisali się na medal. 
 Zajęli czołowe miejsca wśród gimnazjum 
z Płocka i powiatu.  

Spotkanie autorskie w Rogozinie Cała Polska Czyta Dzieciom 
30 maja 2012 r. grupa dzieci  z klasy II i III 
Szkoły Podstawowej w Rogozinie pod 
opieką wychowawców i bibliotekarza Filii 
Gminnej Biblioteki Publicznej  w Rogozinie  
wzięła udział w akcji zorganizowanej 
przez Książnicę Płocką  Czytać wypada, 
czyli książek parada, przyłączając się w 
ten sposób do ogólnopolskiej kampanii  
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. 
Uczestnicy zgromadzeni na Starym Rynku 
przeczytali Rzepkę J. Tuwima bijąc tym 
samym rekord wspólnego czytania. Grupę 
z Rogozina aktywnie wsparł  Przewodni-
czący Rady Gminy Radzanowo - Krzysz-
tof Czerwiński. Zanim  przystąpiono do 
czytania aktorka teatru płockiego Magda 
Tomaszewska  zaserwowała wszystkim 
zgromadzonym solidną rozgrzewkę buzi i 
języka. Na zakończenie  dzieci obejrzały 
pokaz sztuczek magicznych w wykonaniu 
Konrada Modzelewskiego. 

BK 

W dniu 26 czerwca 2012 roku Szkołę Pod-
stawową w Ciółkówku odwiedził ordyna-
riusz diecezji płockiej ksiądz biskup Piotr 
Libera. Towarzyszyli mu: dziekan Dekana-
tu Bielsk ks. Bogusław Sabat, wicedziekan 
Dekanatu Bielsk ks. Andrzej Marchlewski 
oraz ksiądz proboszcz parafii Woźniki 
Marek Piotrowski. Spotkanie ze społecz-
nością szkolną było jednym z punktów 
Wizytacji Kanonicznej księdza biskupa w 
pobliskiej parafii. Na spotkanie przybyli 
także zaproszeni goście: wójt Gminy Ra-
dzanowo Tadeusz Pokorski oraz radny 
gminy Ryszard Jóźwiak. 
Dostojnego gościa witali:  gospodarz pla-
cówki -  dyrektor Anna Krusiewicz oraz 
gospodarz gminy – wójt Tadeusz Pokor-
ski.  W celu  uświetnienia tego wydarzenia 
uczniowie przedstawili krótki program arty-
styczny przygotowany pod kierunkiem 
katechetki Małgorzaty Jóźwiak.  Wspólny 
śpiew uczniów szkoły i przedszkolaków 
wyrażał radość z wizyty arcypasterza. 

XI I I  Międzygminna Liga Przedmiotow a  
W ostatnim tygodniu maja w Szkole Pod-
stawowej im. Mikołaja Kopernika w Ra-
dzanowie miała miejsce XIII Międzygmin-
na Liga Przedmiotowa: humanistyczna, 
przyrodnicza, matematyczna, z kształce-
nia zintegrowanego i z języka angielskie-
go. 
Wzięło w niej udział 77 uczestników z 10 
podstawówek różnych gmin powiatu płoc-
kiego. Dodatkowym zadaniem uczestni-
ków ligi było przygotowanie prezentacji 
multimedialnej promującej swoją szkołę. 
Dzieci pod kierunkiem nauczycieli potrak-
towały ten punkt bardzo odpowiedzialnie i 
poważnie, z satysfakcją pochwaliły się 
swoimi mocnymi stronami, które zapre-
zentowały w programie przebiegu zmagań 
ligowych. Wybrały interesujące informacje 

Konkurs KRUS dla  dz iec i  
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego zorganizowała i  przeprowadziła na 
terenie działania Placówki Terenowej w 
Płocku konkurs plastyczny dla uczniów 
szkół podstawowych pn. ,,Bezpiecznie na 
wsi - czy upadek to przypadek?”. 
Celem konkursu było promowanie pozy-
tywnych zachowań związanych z pracą i 
zabawą na terenach wiejskich, poszerza-
nie wiedzy dzieci na temat bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w gospodarstwie rol-
nym, ze szczególnym uwzględnieniem 
zapobiegania upadkom, które stanowią 
najliczniejszą grupę wypadków przy pracy 
rolniczej. Konkurs miał także rozbudzać i 
rozwijać wrażliwość estetyczną oraz indy-
widualne zdolności twórcze uczniów. 
Udział w konkursie wzięło 413 uczniów z 
powiatu płockiego. 
Z terenu Gminy Radzanowo do konkursu 
przystąpiło 30 uczniów ze szkół podstawo-
wych z Radzanowa, Rogozina i Ciółków-
ka. Na szczeblu gminnym wyłoniono 6 

osób, które otrzymali nagrody ufundowane 
przez Wójta Gminy Radzanowo. 
W grupie wiekowej 0-3 
I miejsce Oliwia Szczepańska z SP w Ro-
gozinie 
II miejsce Kacper Lewandowski z SP w 
Ciółkówku 
III miejsce Gabriela Tybuś z SP w Radza-
nowie 
W grupie wiekowej 4-6 
I miejsce Adam Zakrzewski z SP w Ra-
dzanowie 
II miejsce Jakub Atlak z SP w Radzanowie 
III miejsce Adrianna Wołosz z SP w Ra-
dzanowie 
Laureatem szczebla powiatowego została 
Oliwia Szczepańska ze Szkoły Podsta-
wowej w Rogozinie, której praca zajęła I 
miejsce. Dzięki temu Oliwia została za-
kwalifikowana do etapu wojewódzkiego. 
To jedno z największych sukcesów pla-
stycznych z naszej gminy. Gratulujemy. 

MP 

Dnia 17 kwietnia 2012 r.  Filia Biblioteczna 
w Rogozinie miała przyjemność gościć 
Beatę Ostrowicką. Ta popularna  i lubiana 
autorka książek dla dzieci i młodzieży w 
Roku Janusza Korczaka przeprowadziła 
spotkanie autorskie, które przybliżyło dzie-
ciom sylwetkę i twórczość  wielkiego pe-
dagoga, pisarza i znawcy dziecięcej du-
szy. 
W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzieli 

się o najważniejszych faktach z życia Ja-
nusza Korczaka, poznając jego system 
wychowawczy, życie codzienne dzieci w 
prowadzonym przez niego Domu Sierot 
oraz dorobek literacki. Autorka przeczytała 
także fragmenty swojej najnowszej książki 
zatytułowanej Jest taka historia. Opowieść 
o Januszu Korczaku. W utworze tym uka-
zała Janusza Korczaka jako bardzo cie-
płego i oddanego dzieciom człowieka, 
który poświęcił im życie. 
Pisarka przygotowała ciekawe zajęcia 
interakcyjne, dzięki którym dzieci włączyły 
się twórczo w formułę spotkania. Po spo-
tkaniu Beata Ostrowicka rozdała mnóstwo 
autografów oraz chętnie fotografowała się 
z wielbicielami swej twórczości literackiej. 
Beata Ostrowicka jest laureatką wielu 
prestiżowych nagród i wyróżnień. Niektóre 
jej książki zostały przetłumaczone na obce 
języki. 
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gdyż anonimowość, którą zapewnia Inter-
net jest jedynie pozorna. 
Drugi spektakl zatytułowany „Trzeźwe 
spojrzenie„ adresowany był do młodzieży 
gimnazjalnej i wskazywał młodzieży szko-
dliwe skutki picia alkoholu. 
„ALKOHOL SZKODZI ZDROWIU" - to i 
wiele podobnych ostrzeżeń możemy czę-
sto zobaczyć w otaczającym nas świecie. 
Jednak, niestety, jak łatwo się przekonuje-
my, nie trafiają one do najbardziej narażo-
nej na skutki picia alkoholu grupy - mło-
dzieży.  Jak przekazać, uświadomić mło-
demu człowiekowi, że branie życia pełny-
mi garściami nie zawsze jest dla niego 
dobre, a stwierdzania typu „młodość ma 
swoje prawa" lub tak popularne przy 
używkach: „wszystko jest dla ludzi" nie 
zawiera najważniejszego słowa - MĄ-
DRYCH ludzi. 

UC 

W dniu 23 czerwca 2012 roku po raz 
pierwszy w historii Radzanowa odbył się 
festiwal chórów  seniora  i chórów parafial-
nych  w kościele pod wezwaniem św. Fau-
styny Apostołki Bożego Miłosierdzia w 
Rogozinie. Festiwal rozpoczął się o godz. 
10. Organizatorami festiwalu byli: Szkoła 
Podstawowa im. Czesława Hińca  w Ro-
gozinie, Parafia św. Faustyny w Rogozinie 
i Koło nr 10 Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Radzanowie.  
W przeglądzie uczestniczyło 7 chórów, w 
tym 1 chór parafii Rogozino i 6 chórów 
seniora: Chór Zespół Ludowy 
„Grzybowianki” z Iłowa, Chór Gminnego 
Ośrodka Kultury 18 lat + VAT ze Słupna, 
Chór Klubu Seniora Rypińskiego Domu 
Kultury „Srebrny Wrzos” z Rypina, Chór 
Rypińskiego Klubu Seniora „Wrzosy” z 
Rypina, Chór Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów „ Sierpczanie” 
z Sierpca, Chór „Złota Jesień” z Centrum 
Kultury i Sportu w Radzanowa. 
Zadaniem każdego uczestniczącego w 
konkursie było wykonanie 3 pieśni: religij-
nej, patriotycznej i utworu  dowolnego. 

Występujących oceniało jury w składzie: 
Jadwiga Korneszczuk- Przewodnicząca 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Płocku, ks. Franciszek Kuć – proboszcz 
parafii Bronisław. 
Jury po obradach I miejsce przyznało chó-
rowi parafialnemu z Rogozina pod kierow-
nictwem ks. prof. Hieronima Chamskiego. 
II miejsce zdobył chór „ Złota Jesień”, któ-
rego opiekunem jest Robert Majewski. III 
miejsce  wywalczył chór „Grzybowianki”  z 
Iłowa. Pozostali uczestnicy otrzymali  pa-
miątkowe wyróżnienia i dyplomy.   
Wśród gości, którzy zaszczycili swoją 
obecnością byli Wójt Gminy Radzanowo, 
Przewodniczący Rady Gminy wraz z 
przedstawicielami Rady Gminy oraz rodzi-
na Czesława Hińca – patrona Szkoły Pod-
stawowej w Rogozinie. 
 Seniorzy serdecznie dziękują organizato-
rom i osobom współpracującym za wspól-
ną inicjatywę, która przyczyniła się do 
propagowania tradycji, piękna ojczystej 
muzyki oraz do wzbogacenia oferty kultu-
ralnej emerytów i rencistów. 

Barbara Syzdół 

Fest iw al  Chórów  w  Rogozin ie  
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Wizyta  ks iędza b iskupa Piotra  L ibery w  Ciółkówku  

Poezja z uśmiechem w Ciółkówku 

W dniu 26 czerwca 2012 roku Szkołę Pod-
stawową w Ciółkówku odwiedził ordyna-
riusz diecezji płockiej ksiądz biskup Piotr 
Libera. Towarzyszyli mu: dziekan Dekana-
tu Bielsk ks. Bogusław Sabat, wicedziekan 
Dekanatu Bielsk ks. Andrzej Marchlewski 
oraz ksiądz proboszcz parafii Woźniki 
Marek Piotrowski. Spotkanie ze społecz-
nością szkolną było jednym z punktów 
Wizytacji Kanonicznej księdza biskupa w 
pobliskiej parafii. Na spotkanie przybyli 
także zaproszeni goście: wójt Gminy Ra-
dzanowo Tadeusz Pokorski oraz radny 
gminy Ryszard Jóźwiak. 
Dostojnego gościa witali:  gospodarz pla-
cówki -  dyrektor Anna Krusiewicz oraz 
gospodarz gminy – wójt Tadeusz Pokor-
ski.  W celu  uświetnienia tego wydarzenia 
uczniowie przedstawili krótki program arty-
styczny przygotowany pod kierunkiem 
katechetki Małgorzaty Jóźwiak.  Wspólny 
śpiew uczniów szkoły i przedszkolaków 
wyrażał radość z wizyty arcypasterza. 

Ksiądz biskup wysłuchał rozważań i pieśni 
przygotowanych przez uczniów naszej 
szkoły z uwagą i z uśmiechem na twarzy, 
a następnie wygłosił okolicznościową 
przemowę, po której nastąpiła wspólna 
modlitwa.. Na pamiątkę swej wizyty, po 
udzieleniu zgromadzonym błogosławień-
stwa wyjątkowy gość podarował uczniom 
święte obrazki.  
Jego Ekscelencja, żegnany śpiewem i 
oklaskami przez uczniów, udał się na ka-
meralne spotkanie z  gronem pedagogicz-
nym i rodzicami Rady Rodziców. W miłej i 
sympatycznej atmosferze rozmawiano o 
problemach, przed jakimi, we współcze-
snych warunkach w naszym kraju, stoją 
samorządy, szkoły oraz Kościół. Usłyszeli-
śmy słowa podziękowania za codzienny 
trud i zapewnienie o modlitwie. Na poże-
gnanie ksiądz biskup wręczył szkole pięk-
ny album, który wzbogaci zasoby szkolnej 
biblioteki.   

OS 

XI I I  Międzygminna Liga Przedmiotow a  
W ostatnim tygodniu maja w Szkole Pod-
stawowej im. Mikołaja Kopernika w Ra-
dzanowie miała miejsce XIII Międzygmin-
na Liga Przedmiotowa: humanistyczna, 
przyrodnicza, matematyczna, z kształce-
nia zintegrowanego i z języka angielskie-
go. 
Wzięło w niej udział 77 uczestników z 10 
podstawówek różnych gmin powiatu płoc-
kiego. Dodatkowym zadaniem uczestni-
ków ligi było przygotowanie prezentacji 
multimedialnej promującej swoją szkołę. 
Dzieci pod kierunkiem nauczycieli potrak-
towały ten punkt bardzo odpowiedzialnie i 
poważnie, z satysfakcją pochwaliły się 
swoimi mocnymi stronami, które zapre-
zentowały w programie przebiegu zmagań 
ligowych. Wybrały interesujące informacje 

z życia swych klas i szkół, wykazały dużą 
inwencję twórczą.  
Uczestnicy poszczególnych lig posiadali 
znaczący poziom wiedzy z różnych dzie-
dzin. Laureatami zostali: 
- liga humanistyczna- Sara Powałka ze 
Szkoły Podstawowej w Radzanowie; 
-liga przyrodnicza- Szymon Woźniak ze 
Szkoły Podstawowej w Święcieńcu; 
- liga z matematyki- Julia Gontarek ze 
Szkoły Podstawowej w Radzanowie; 
- liga z jez. angielskiego –Sara Powałka 
ze Szkoły Podstawowej w Radzanowie; 
- liga –kształcenie zintegrowane- Jakub 
Kosieliński ze Szkoły Podstawowej w Ra-
dzanowie. 
Gratulujemy wiedzy uczniom. Taka forma 
zmagań uczniowskich sprzyja rozwijaniu 

zainteresowań różny-
mi przedmiotami 
szkolnymi, mobilizuje 
do wytężonej nauki i 
pracy. Pozwala też 
porównać poziom 
wiedzy w różnych 
szkołach, jest po pro-
stu atrakcyjna i za-
chęcająca do tego, 
aby naukę traktować 
nie jako konieczność, 
a długa drogę do zdo-
bycia takiego zawo-
du, który będzie moż-
na wykonywać z pa-
sją. 

SP 

Dni  Paraf i i  w  Rogozin ie  

W sobotę 30 czerwca 2012 r. o 
godz.18.00, z okazji szóstej rocznicy ery-
gowania parafii i konsekracji świątyni, 
została odprawiona  uroczysta msza w 
Parafii pw. św. Faustyny - Apostołki Boże-
go Miłosierdzia w Rogozinie. Celebrował 
ją ks. kanonik Kazimierz Kowalski - pierw-
szy budowniczy tejże świątyni, a kazanie 

wygłosił proboszcz ks. dr 
Janusz Wiśniewski. O opra-
wę muzyczną zadbał ks. 
prof. Hieronim Chamski wraz 
z organistą i chórem. Na 
zakończenie mszy obecni 
księża poświęcili  obrazy  
pędzla płockiego artysty 
malarza Stanisława Płucien-
nika,  w których można się 
dopatrzeć wyraźniej inspira-
cji malarstwem Jacka Mal-
czewskiego . Dzięki zabie-
gom ks. proboszcza  obrazy 
ufundowały rodziny państwa: 

Wilkanowskich, Sulkowskich, Nowickich i 
Draganowskich.  
Prócz wymiaru duchowego obchody miały 
również aspekt sportowo - kulturalny. Na 
terenie Orlika odbyły się  turnieje piłkar-
skie, w których wzięło udział sześć dru-
żyn. Pierwsze miejsce w Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Przechodni Księdza Pro-

boszcza zajęła drużyna z Radzanowa, II. 
Actimel, III. Stróżewko,  IV. Czerwone dia-
bły, V Rogozino, a VI. Ślepkowo. Ostatnim 
należą się szczególne gratulacje, gdyż 
chłopcy grali z dużym zaangażowaniem,  a 
na turniej ze Ślepkowa przywędrowali pie-
szo. Swoich sił w turnieju piłkarskim próbo-
wali też dorośli i tak pierwsze miejsce roz-
grywek seniorów zdobyła drużyna z Ro-
gozina, II. Saba-Med z Płocka, III. drużyna 
Płock, IV. Stróżewko.  
W trakcie spotkania odbyły się także pla-
styczne, sportowe i zręcznościowe zmaga-
nia rodzinne oraz biegi przełajowe z udzia-
łem proboszcza. Zawody przyciągnęły oko-
ło 100 uczestników. Hitem tej części impre-
zy okazał się rozgrywany na boisku szkol-
nym – paintball zorganizowany dzięki przy-
chylności Polskiego Stowarzyszenia Spor-
tów Ekstremalnych. 
Jeśli jeszcze komuś brakowało sportowych 
emocji zapewnił je mecz piłki siatkowej 
rozegrany przed remizą OSP pomiędzy 
rogozińskimi oldbojami a „resztą świata”. 
Zwycięstwo oldboyów było do przewidze-
nia, grali zawodowo. W dalszej części 

Święta Parafii swoje taneczne umiejętności 
zaprezentowały dzieci z zespołu „Małe 
Rogozino”, na co dzień uczniowie klasy 
trzeciej Szkoły Podstawowej w Rogozinie. 
Mali artyści bez tremy i to po raz pierwszy 
przy tak dużej publiczności wspaniale za-
tańczyli poloneza i dynamicznego Krako-
wiaka, za co otrzymali gorące brawa od 
widowni. 
Nie sposób nie wspomnieć o obecności w 
tym dniu minister Julii Pitery oraz wójta 
Tadeusza Pokorskiego.  
Tradycyjnie pierwszy dzień święta  zakoń-
czyła zabawa taneczna „pod chmurką” do 
późnych godzin nocnych. Obchody Dni 
Parafii zakończył niedzielny rajd rowerowy 
po naszej gminie. 
Dzięki zaangażowaniu  ks. proboszcza, 
parafian, nieocenionych strażaków i wielu 
ludzi dobrej woli tegoroczne Święto Parafii 
było wyjątkowo udane, dopisała nam pięk-
na pogoda i miła, wręcz rodzinna atmosfe-
ra. Mamy nadzieję, że kolejne obchody 
rocznicy będą równie udane co tegoroczne 
spotkanie. 

Zespół redakcji gazetki parafialnej „Spotkanie” w Rogozinie 

W tym roku już po raz ósmy w Szkole 
Podstawowej w Ciółkówku odbył się 
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
„Poezja z uśmiechem”. Uczestnicy to 
uczniowie szkół podstawowych z Bro-
mierzyka, Drobina, Cieszewa, Ciółków-
ka, Łęga, Przeciszewa, Radzanowa, 
Rogotwórska, Rogozina, Staroźreb, 
Zdziara Wielkiego. Recytatorzy 14 
czerwca 2012 roku rywalizowali w 
dwóch grupach wiekowych – kategorii 
klas I-III i klas IV-VI. Łącznie zaprezen-
towało się 50 uczestników. Specjalny 
występ – poza konkursem – przygoto-
wali też wychowankowie oddziału przed-
szkolnego przy Szkole Podstawowej w 

Ciółkówku.  
Wśród młodszych dzieci zwyciężyła 
Magdalena Petrykowska ze Szkoły Pod-
stawowej w Drobinie. W kategorii klas IV 
– VI przyznano dwa miejsca pierwsze, 
na podium stanęły Julia Skierkowska ze 
Szkoły Podstawowej w Cieszewie i Ka-
rolina Sumińska ze Szkoły Podstawowej 
w Ciółkówku.  
Wszyscy uczestnicy, głównie dzięki 
wspaniałomyślności sponsorów, mogli 
otrzymać dyplomy i upominki, a laureaci 
cenne nagrody.  
Warto zaznaczyć, że od początku istnie-
nia konkursu – tj. od 2005r. nad jego 
realizacją czuwają pomysłodawczynie – 
Iwona Olęcka i Anna Krusiewicz. Dzięki 
pomocy całej Rady Pedagogicznej i ro-
dziców Szkoły Podstawowej w Ciółków-
ku udaje się, corocznie, zorganizować 
cieszącą się już uznaniem imprezę - 
zgromadzić tak wielu uczestników, za-
pewnić nagrody, podjąć gości poczę-
stunkiem. 
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Bądź otwarty na drugiego człowieka! 

Człowiek psu w i lk iem?  

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 

Rada Gminy 

Radzanowo  

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 
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Pewien twórca literatury, dodam, że 
jeden z wybitniejszych, zauważył, iż 
„Człowiek to brzmi dumnie”. Piękne 
określenie, ale jak ono ma się do relacji 
człowiek - świat zwierząt.  
Wydaje się nam, że jesteśmy panami i 
władcami tego świata, wobec tego ze 
zwierzętami możemy robić, co chcemy. 
Żadna ustawa nie unormuje tych relacji, 
jeśli nie zaczniemy ponosić odpowie-
dzialności za los zwierząt, które oswoili-
śmy. 
Mam na myśli psy, które tak łatwo bie-
rzemy, kiedy są małe i „słodkie”. Później 
stają się zbędnymi przedmiotami przy-
wiązanymi na krótkich łańcuchach przez 
całą dobę; często bez wody, odpowied-
niej budy czy pokarmu. Kiedy znudzą 
się albo przeszkadzają nam, można je 
wyrzucić, niekoniecznie w miejscu za-
mieszkania, wywieźć do lasu (bo tam 
nikt nie widzi), przywiązać do drzewa 
albo otruć. Podaje się wówczas do pu-

blicznej wiadomości, że ktoś (!) otruł 
psa. Czyżbyśmy chcieli usprawiedliwić 
przed opinią publiczną swoje niecne 
czyny? 
Zwierzęta konają w męczarniach, bo to 
człowiek zgotował im taki los. A podob-
no „Człowiek brzmi dumnie” i nie postę-
puje wbrew prawom natury. Gdzie tu 
jest logika, wrażliwość i człowieczeń-
stwo? Kto  zwierząt, niech stroni od nich 
i nie wyrządza im krzywdy. 
Hipokryzja to czy wyrachowanie? 
Rozejrzyjcie się Państwo wokół siebie, 
ile porzuconych zwierząt kluczy po na-
szych drogach i ulicach. Ich smutne, 
nieufne oczy mówią same za siebie: 
„Człowieku,  być wierny do ostatnich dni 
swego życia. Chcę Ci służyć i być twoim 
przyjacielem. Daj mi szansę!” 
Mamy wakacje i znowu przybędzie 
zwierząt brutalnie wyrzuconych, wywie-
zionych, skrzywdzonych. Dokąd ta dro-
ga postępowania prowadzi? 

SP 

Wakacji nadszedł czas... 
Rok szkolny dobiegł końca. Dzieci i mło-
dzież mogą odetchnąć z ulgą, nie muszą 
pamiętać o obowiązkach, porannym 
wstawaniu. Jednak tylko nieliczni sko-
rzystają ze zorganizowanego wypoczyn-
ku poza miejscem  zamieszkania. Nie-
którzy wyjada indywidualnie do rodzin, 
znajomych, przyjaciół, większość nieste-
ty pozostanie w domach rodzinnych. 
Kiedy czasu jest zbyt dużo, często mło-

dych ludzi opuszcza wyobraźnia i troska 
o własne bezpieczeństwo. Przypomina-
my najważniejsze przestrogi: 
- Opalajcie się w ruchu, unikajcie popa-
rzeń. 
- Nie skaczcie do wody w miejscach nie 
strzeżonych. 
-Kąpcie się pod opieką ratowników; co-
rocznie woda pozbawia życia setki osób. 
- Na drogach pamiętajcie o bezpieczeń-

stwie swoim; unikajcie sytuacji, które 
mogłyby spowodować zagrożenia. 
- Nie jedźcie rowerem bez trzymania co 
najmniej jednej ręki na kierownicy a nóg 
na pedałach. 
- Nie rozpalajcie ognisk w lasach, w po-
bliżu zabudowań, stogów. 
- Nie wrzucajcie do ognisk pojemników z 
gazem. 
- Nie podchodźcie do zwierząt, które są 
zbyt ufne i nie boją się ludzi; mogą być 
zarażone wścieklizną 

- Nie kierujcie maszynami rolniczymi, bo 
każda z nich stanowi potencjalne zagro-
żenie dla was. 
- Nie niszczcie przyrody, dbajcie o czy-
stość, zawsze po sobie sprzątajcie. 
Szczęśliwej drogi wakacyjnej już czas; 
odpoczywać bezpiecznie i z wyostrzoną 
wyobraźnią. Zachowajcie granice mię-
dzy zabawa a odpowiedzialnością, bo 
pełna radość jak mądrość wykuwa się 
na co dzień. 

SP  

Wolontar iat  w  naszej  gminie  

Nie kto inny jak drugi człowiek jest po-
trzebny w codziennych zmaganiach z 
losem. we współczesnym świecie ko-
mercji i owczego pędu nie wszyscy lu-
dzie podążają w tym biegu ku lepszej 
przyszłości, załamują się , popadają w 
tarapaty, ulegają wypadkom lub nie-
oczekiwanie zachorują. I wtedy potrzeb-
na jest pomoc wolontariuszy, osób pra-
cujących  bez wynagrodzenia. Ludzie ci 
niosą innym dar swego wrażliwego ser-
ca, przekazują cząstkę siebie. Mają po 

kilka lub kilkadziesiąt lat. Ważne, że 
chcą pomagać innym bezinteresownie i 
z ochotą. Skromnych, oddanych te-
mu ,co robią, spotkamy w hospicjach, 
szpitalach, domach spokojnej starości, 
w schroniskach dla zwierząt, podczas 
różnych akcji, jak WOŚP, zbiórki żywno-
ści do Banku Żywności.  Wyznają zasa-
dę: „Pomagając innym, pomagasz so-
bie”.  
A jak przedstawia się wolontariat w na-
szej gminie? Działają wolontariusze, ale 

ich pomoc w większości ma charakter 
doraźny, akcyjny. Możemy ich spotkać 
w szkołach podstawowych oraz w gim-
nazjum z ternu gminy Radzanowo. Sta-
nowią liczną grupę dzieci i młodzieży, 
która włącza corocznie w szlachetne 
działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W bieżącym roku zebrali 897-
5,01 zł na zakup najnowocześniejszych 
urządzeń dla ratowania życia wcześnia-
ków oraz pomp insulinowych dla kobiet 
ciężarnych z cukrzycą. Gimnazjaliści 
przygotowali przedstawienie teatralne 
dla osób mieszkających w Domu Pomo-
cy Społecznej w Goślicach. Spotkali się 
też z nimi z racji Świąt Wielkanocnych i 

Bożego Narodzenia. Radość i wzrusze-
nie na twarzach ludzi tam mieszkają-
cych jest zawsze najlepszą zapłatą za 
okazany dar serca. 
Młodzież chętnie pomaga w zbiórce 
żywności dla potrzebujących. Z roku na 
rok wzrastają jej szeregi. Jednak po-
trzeb z każdym rokiem jest więcej, toteż 
Centrum Kultury i Sportu  w Radzano-
wie chce pozyskać więcej wolontariu-
szy, którzy pomagaliby przy organizacji 
różnych imprez kulturalnych i środowi-
skowych.  
Zapraszamy tych, którzy żyją nie tylko 
dla siebie, ale i dla drugiego człowieka. 

SP 

Troska o  estetykę otoczenia  w okół  nas  

Jesteśmy skoncentrowani na sobie , 
podwyższeniu uległa nasza samooce-
na, ale czy wzrosła nasza troska o wy-
gląd otoczenia, w którym przebywamy. 
Wystarczy spojrzeć, w jakim stanie po-
zostawiamy miejsca zabaw, rozrywek, 
wypoczynku.  Wyglądają w opłakanym 
stanie: wokół leżą opakowania po słody-
czach, napojach, wiatr częstokroć roz-
wiewa je po okolicy. Stoją przecież wo-
kół śmietniczki, kosze, pojemniki na 
odpady, ale nie dostrzegamy ich. Przy-
zwyczailiśmy się do tego, że sprzątanie 
to nie nasza sprawa.  A czyja? – ciśnie 
się na usta pytanie.  Przyjadą inni być 
może organizatorzy imprezy kulturalnej, 
sprzątną, pozbierają, oczyszczą miejsca 
wspólnego biesiadowania.  Czy to przy-
padkiem nie jest przejaw braku dobrych 

manier, szacunku dla sie-
bie i  innych? 
Teoretycznie wszyscy 
wiemy, że odpady segre-
guje się do odpowiednich 
pojemników. Urząd Gmi-
ny zadbał o to, aby w każ-
dej miejscowości były 
takie. Praktycznie widać 
wszyscy rozumieją po-
trzebę sortowania surow-
ców wtórnych. W rowach i 
nie tylko leżą worki z od-
padami wyrzucone prosto 
z samochodów. Powstają nadal dzikie 
wysypiska, które nie tylko szpecą krajo-
braz, ale też powodują zanieczyszcze-
nie naturalnego środowiska. Przyroda 
nie obroni się sama, jeśli główny jej 

użytkownik będzie ją niszczył i eksplo-
atował, nie myśląc o przyszłych pokole-
niach. Jaki ślad na Ziemi chcemy pozo-
stawić po sobie? Czas na refleksję! 

SP 

Natura nie obroni się sama! 
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http://portal.radzanowo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=373&Itemid=302

