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Ważne tematy 

 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 

w naszej gminie 
 

 Nowa świetlica w Rogozinie 
 

 Gimnazjum i hala  sportowa w Radzanowie 
 

 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej  

w Radzanowie 
 

 Nowa droga w gminie za unijne pieniądze 
 

 Ustawa śmieciowa w gminie Radzanowo 
 

 Wspomnienia z wakacji - Festyn Rodzinny 

w Radzanowie 

Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie  

zaprasza mieszkańców naszej gminy  

na Koncert Kolęd i Pastorałek,  

który odbędzie się 6 stycznia 2013 r. (niedziela) o godz. 15:00  

w sali widowiskowej przy ul. Szkolnej 3 w Radzanowie.  
W koncercie wezmą udział dzieci i młodzież  

z terenu gminy Radzanowo oraz Chór „Złota Jesień”. 

Serdecznie zapraszamy 
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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 

www.stat.gov.pl/regon/), w których reje-
stracja jest całkowicie bezpłatna, o czym 
przypomina również zamieszczony na 
s t ronie ht tps : / /prod.ceidg.gov.p l /
ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra 
Gospodarki. Do wszystkich przypadków 
oferowania wpisu do rejestru przedsiębior-
ców za opłatą należy podchodzić ze 
szczególną ostrożnością. 

Zespół CEIDG 
Ministerstwo Gospodarki 

Uwaga PRZEDSIĘBIORCY! 
Przypominamy, że wszelkie czynności 
związane z wpisem do Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) – prowadzonej przez Ministra 
Gospodarki są BEZPŁATNE. 
Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do 
wykonywania działalności gospodarczej 
na terytorium Polski i nie jest wymagany 
przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, 
sugerujące konieczność uiszczenia opłaty 
za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są 
w istocie ofertami handlowymi, o czym 

świadczą informacje zamieszczone drob-
nym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na 
takie pismo opłata za wpis stanowi przy-
chód firmy, która wysyłając pismo wprowa-
dza adresatów w błąd, sugerując publicz-
noprawny i obligatoryjny charakter tej 
opłaty. 
Ewidencje tworzone przez tego typu firmy 
stanowią próbę powielenia ogólnodostęp-
nych bezpłatnych informacji o przedsię-
biorcach, zawartych w publicznych reje-
strach CEIDG czy też REGON (http://

Zapraszamy do nowej świetlicy  w Rogozinie 

Zbiórka korków 

Wynajem sal i  w  Centrum Kul tury i  Sportu  

Mniej  CZADU!  
Początek okresu jesienno-zimowego nie-
odłącznie wiąże się w naszym klimacie z 
ochłodzeniem wymagającym ogrzewania 
mieszkań, uszczelnienia okien i drzwi. Te, 
wydawałoby się, tak naturalne i proste 
czynności, wymagają rozwagi i wiedzy aby 
nie doprowadzić do nieszczęścia jakim 
jest zatrucie czadem czyli tlenkiem węgla. 
Otóż czad powstaje w pewnym uproszcze-
niu wówczas, kiedy do spalania zabraknie 
tlenu i zamiast dwutlenku węgla, powstaje 
tlenek węgla. Przy oddychaniu, ten tlenek 
węgla łączy się na stałe z krwią i krew nie 
dostarcza tlenu dla życia naszego organi-
zmu. Następuje zatrucie a następnie 
śmierć.  
Czadu nie można „wyczuć”, gdyż nie ma 
zapachu. Nie można go zobaczyć, gdyż 
jest niewidoczny. Aby się przed nim 
ustrzec, praktycznie jedynym sposobem 
jest przezorne postępowanie przy korzy-
staniu z domowych palenisk, w których 
występuje płomień i proces  czego; gazu, 
węgla, oleju czy drewna. Warunkiem do-
brego spalania jest dostarczenie do pale-
niska dużej ilości powietrza i  komin, który  
dym i gazy powstałe przy spalaniu. Rów-

nocześnie, w miejscu zużytego powietrza 
przy spalaniu i odprowadzonego kominem, 
należy dostarczyć do mieszkania świeże-
go powietrza przez uchylone okno, kratki 
w drzwiach i inne kratki nadmuchowe. 
Te oczywiści, ale nie zawsze przestrzega-
ne zasady, które mogą ustrzec przed za-
truciem czadem, można opisać w dwóch 
zasadach: 

 muszą być sprawne przewody komino-

we tj. takie, które wyciągają spaliny, 

 cały czas dopływa do spalania świeże 

powietrze z zewnątrz mieszkania. 
W tym celu należy zadbać o regularne 
przeglądy kominów, przewodów  wentyla-
cyjnych i urządzeń grzewczych. Najlepiej 
jak to zrobi fachowiec. Może nas ostrzec 
przed zagrożeniem czadem i uchronić 
przed jego skutkami. Za często tragiczny-
mi. 
Apeluję więc do wszystkich mieszkań-
ców Mazowsza o przezorność w korzy-
staniu z urządzeń, w których może po-
wstawać czad i przestrzeganie tych 
prostych zasad. 

Wojewoda Mazowiecki 

lub dj’a. 
Kontakt: 
Radosław Karwowski (Centrum Kultury i 
Sportu w Radzanowie) 
tel. (24) 261-34-84; tel. kom. 501-248-868; 
e-mail: cks@radzanowo.pl 
Gminne Centrum Informacji Radzanowo 
tel/fax: (24) 265-44-19; e-mail: 
gci@radzanowo.pl  

RK 

Jednym z elementów działalności Centrum 
Kultury i Sportu w Radzanowie jest wyna-
jem sali widowiskowej w Radzanowie, 
filii w miejscowości Kosino na różnego 
rodzaju imprezy. 
Sala widowiskowa w miejscowości Ra-
dzanowo przy ul. Szkolnej 3 (120 miejsc 
siedzących) dzięki doskonałej akustyce 
pozwala organizować imprezy muzyczne: 
koncerty, festiwale, a także spektakle te-
atralne czy pokazy baletowe, ale również 
prezentacje, pokazy, szkolenia, spotkania 
jubileuszowe, zebrania. Sala wyposażona 
jest także w ekran wykorzystywany do 
seansów filmowych lub projekcji multime-
dialnych. Do dyspozycji jest również plac 
parkingowy. 
Dane techniczne: 
Scena: Powierzchnia: 25m2,  
Ekran: 4,5m x 4,0m 
Sala: 
Powierzchnia: 120 m2 
Garderoba (zaplecze kuchenne - 15m2) 
Wyposażenie (meble): 
Stół 160: w ilości 7 szt. 
Stół 140:  w ilości 11 szt. 
Krzesła (130 szt.) Wieszak na ubrania w 

ilości (2 szt.); Mównica. 
Filia CKiS w Kosinie to ide-
alne miejsce na imprezy ro-
dzinne (ogniska, pikniki, im-
prezy okolicznościowe), oraz 
na zorganizowanie mniej-
szych szkoleń lub pokazów. 
Do dyspozycji mamy po-
mieszczenie ze stołem bilar-
dowym, pomieszczenie z 
kominkiem, zaplecze kuchen-
ne, toalety. Dogodny dojazd.  
Wyposażenie: Krzesła (30 
szt.); Stoliki (10 szt.); Biurko 
(2 szt.); Stół bilardowy, Stół 
pingpongowy. 
Centrum Kultury i Sportu oferuje również: 
organizację imprez okolicznościowych, 
organizację koncertów, eventów, imprez 
plenerowych. Mamy także doświadczenie 
w przygotowaniu bali okolicznościowych w 
tym studniówkowych i noworocznych. 
Współpracujemy z firmami cateringowymi, 
reklamowymi, rozrywkowymi dzięki czemu 
możemy zorganizować w całości nieomal 
każdą imprezę. 
Wynajem Sali, catering, zespół muzyczny 

Oświetlenie uliczne 
Informujemy, iż nieświecące lub uszkodzo-
ne lampy uliczne można zgłaszać bezpo-
średnio do Energa Oświetlenie pod nume-
rem telefonu  801 800 103. Po zarejestro-
waniu zgłoszenia Energa Oświetlenie ma 
14 dni na usuniecie usterki.  

SZ 

Radzanowo. Decyzje dotyczące wysyłania 
sprzętu do akcji ZUD podejmowane będą 
na podstawie: panujących warunków po-
godowych, rozpoznaniu terenowym sytu-
acji na drogach, interwencji instytucji pań-
stwowych tj. straż pożarna, policja, pogo-
towie, telefonicznych interwencji miesz-
kańców Gminy Radzanowo. 
W dni robocze (poniedziałek – piątek) w 
godzinach pracy Urzędu Gminy Radzano-
wo oraz Zakładu Gospodarczego przy 
Urzędzie Gminy w Radzanowie; ponie-
działek – piątek: 730 – 1530 Zimowe Utrzy-
manie Dróg koordynowane będzie z sie-
dziby Zakładu Gospodarczego przy Urzę-
dzie Gminy w Radzanowie przy ulicy Rol-
nej 4. 
NUMERY KONTAKTOWE: 
URZĄD GMINY W RADZANOWIE; (24) 
261-34-10 wew. 29 
Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy 
w Radzanowie: tel. (24) 261-34-21; tel. 
fax: (24) 261-34-21; kom. – 609-423-194 
Po godz. 1530 do godz. 2200 oraz w dni 
wolne od pracy (w godzinach 600-2200) 
zimowe utrzymanie dróg będzie koordyno-
wane telefonicznie pod numerem telefonu: 
609-423-194. 

RK 

W związku z panującymi warunkami 
pogodowymi na stronie internetowej 
www.radzanowo.pl przedstawione są 
standardy stanu utrzymania dróg na 
terenie gminy Radzanowo.  
Za stan dróg odpowiedzialni są zarządcy 
według kategorii dróg publicznych: 
Drogi Wojewódzkie o łącznej długości 
17,825 km 
nr 567 Płock – Rogozino – Ciółkowo – Góra: 
IV standard utrzymania 
nr 568 Goślice - Ciółkowo:  V standard utrzy-
mania 
Zarządca: Mazowiecki Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Warszawie. Rejon Drogowy 
Gostynin-Płock RD-1 ul. Krośniewicka 5; 09-
500 
Kontakt: tel.: (024) 235 – 25 – 43 
Drogi powiatowe o łącznej długości  
53,950 km 
2901W Rogozino – Imielnica 
2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo – 
Staroźreby 
2929W Radzanowo – Woźniki 
2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo 
2936W Rogozino – Dźwierzno 
2937W Stróżewko – Rogozino 
2938W Boryszewo – Stróżewko 
2939W Rogozino – Białkowo – Szczytno 
2940W Słupno – Miszewko – Białkowo 
2942W Radzanowo – Szczytno – Mijakowo 

2943W Radzanowo – Święcieniec 
2944W Radzanowo – Bodzanów 
Zarządca: Zarząd Dróg Powiatowych w Płoc-
ku ul. Otolińska 21, 09-407 Płock, 
Koordynator zimowego utrzymania dróg: 
Marcin Błaszczak – Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych, Tel. (24) 367-65-60, faks (024) 
267—65-69, 
Piotr Małecki – Zastępca Dyrektora Zarządu 
Dróg, Tel. (024) 367-65-61 
Andrzej Krajenta, Tel. (024) 261-28-70 lub 
0503-091-371 – Baza Nr 1 w Sikorzu obej-
mująca swym zasięgiem teren gmin: Stara 
Biała, Brudzeń, Drobin, Bielsk, Radzanowo 
Drogi gminne i wewnętrzne o łącznej dłu-
gości 184,070 km 
Zarządca: Wójt Gminy Radzanowo – Tade-
usz Pokorski ul. Płocka 32, 09-451 Radzano-
wo 

Zasady kierowania Zimowym Utrzyma-
niem Dróg Gminnych 
Czas operacyjny zimowego utrzymania 
dróg ustala się w godz. 500 – 2200, w przy-
padku występowania wyjątkowych utrud-
nień, czas operacyjny będzie dostosowany 
do sytuacji panującej na drogach. Decyzje 
dotyczące zimowego utrzymania dróg 
będą podejmowane przez Kierownika 
Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie 
Gminy w Radzanowie oraz Wójta Gminy 

Stowarzyszenie Portal Fm – Pomagamy 
Dzieciom w Płocku organizuje zbiórkę 
nakrętek plastikowych w celu wsparcia 
potrzebujących dzieci. W naszej gminie 
inicjatorem te akcji jest Elżbieta Michalska 
– Sołtyska ze Starego Boryszewa. Obec-
nie na terenie Gminy Radzanowo znajduje 
się wiele punktów oddawania nakrętek: 
-Gminne Centrum Informacji w Radzano-
wo (ul. Szkolna 3) 
-Urząd Gminy w Radzanowie (ul. Płocka 
32) 
-Samorządowe Przedszkole w Radzano-
wie (ul. M. Konopnickiej 3) 
Zachęcamy do włączenia się w akcję – 
liczy się każda ilość nakrętek. 

MP 
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Zapraszamy do nowej świetlicy  w Rogozinie 

Oświetlenie uliczne 

Jubi leusz 50 - lec ia  pożycia  małżeńskiego w  naszej  gminie  

W piątek 30 listopada br. w sali bankietowej 
Złota Komnata w Brochocinie, 38 par z tere-
nu Gminy Radzanowo obchodziło jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego. Agnieszka 
Grabarczyk – Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego w Radzanowie przywitała świętujące 
Złote Gody pary małżeńskie: Danutę i Julia-
na Bąbała, Urszulę i Stanisława Benirow-
skich, Mariannę i Stanisława Berlińskich, 
Mariannę i Adama Bileckich, Józefę i Zyg-
munta Błaszczak, Jadwigę i Antoniego Bry-
kała, Teresę i Jana Baranowskich, Teresę i 
Jana Fijałkowskich, Zofię i Tadeusza Gawor-
skich, Danutę i Jana Grabowskich, Genowe-
fę i Czesława Giermasińskich, Mariannę i 
Józefa Jaszczak, Irenę i Henryka Jakubow-
skich, Jadwigę i Stanisława Kraska, Danutę i 
Adama Kruk, Kazimierę i Zdzisława Kop-
czyńskich, Zofię i Zygmunta Marczewskich, 

Henrykę i Leona Markiewicz, Genowefę i 
Czesława Machowskich, Mariannę i Bolesła-
wa Olszewskich, Stanisławę i Pawła Pan-
kowskich, Annę i Stanisława Puszcz, Janinę 
i Wacława Rozumek, Domicelę i Jana 
Szczodrowskich, Zofię i Mieczysława Śmie-
chowskich, Janinę i Piotra Trzcińskich, Tere-
sę i Stanisława Wójtowicz, Henrykę i Janu-
sza Żochowskich. 
Z 38 par na zaproszenie odpowiedziały 28 
pary. 
Wróciły wspomnienia sprzed lat. Jubilatom 
uroczyście wręczono medale, dyplomy, upo-
minki oraz kwiaty. 
-Te wspólne 50 lat to symbol wierności i 
miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego 
zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, 
to wzór i piękny przykład dla  młodych poko-
leń wstępujących w związki małżeńskie. To 

dowód na to, ze jesteście niezwykłymi ludź-
mi, którzy potrafili przeżyć ze sobą pól wieku 
w chwilach radosnych i smutnych, dobrych i 
złych. Przeciwności losu i odmienność cha-
rakterów nie zburzyły Waszych więzi i uczuć 
- mówił podczas uroczystości Tadeusz Po-
korski, wójt gminy Radzanowo. 
Gospodarz gminy podkreślał, że w związ-
kach małżeńskich jubilatów zapewne domi-
nowały zasady, bez których trudno byłoby 
przetrwać tyle lat, a mianowicie szczerość i 
wierność – Życzliwość i zaufanie cementują 
pary małżeńskie i umacniają miłość, ważną 
w małżeństwie – zaznaczał Tadeusz Pokor-
ski. 
W imieniu Rady Gminy Radzanowo życzenia 
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności jubila-
tom złożyła również Przewodnicząca Rady 
Gminy - Jolanta Sochacka. 

Wójt w imieniu prezydenta RP odznaczył 
jubilatów medalem „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”. Małżonkowie otrzymali również 
dyplomy gratulacyjne, upominki oraz kwiaty. 
Uroczyście odśpiewano „Sto lat” i symbo-
liczną lampką szampana wzniesiono toast za 
zdrowie jubilatów, nie zabrakło również we-
selnego tortu. 
Aby podkreślić niezwykły charakter uroczy-
stości zespół w składzie Tomasz Zalewski – 
nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Ra-
dzanowie oraz uczennice:  Luiza Janiak, 
Iwona Umińska, Aleksandra Grabarczyk, 
Klaudia Woroniecka wspólnie przygotowali 
muzyczne życzenia dla Jubilatów. Występ 
nagrodzono gromkimi brawami.  

MP 

Dwa pomieszczenia, w których przyjmował 
pacjentów doktor Mizerski przy ul. Mazo-
wieckiej 57 w Rogozinie, czekały na zago-
spodarowanie dość długo. Dzięki pomysłowi 
i inicjatywie Radnej ze Stróżewka powstała 
świetlica. Miejsca spotkań dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Miejsce, gdzie można w sposób 
konstruktywny i twórczy zagospodarować 
wolny czas. Pozytywna decyzja władz gminy 
wobec tego pomysłu, pomoc Zakładu Go-
spodarczego przy Urzędzie Gminy oraz do-
browolna praca dekoratorska Andrzeja Jan-
kowskiego, Agaty Trojanowskiej i Doroty 
Wiśniewskiej pozwoliły wyremontować dwa 
pomieszczenia przeznaczone i przygotowa-
ne specjalnie dla dzieci. Świetlica, która 
przyjęła nazwę "Przystanek" rozpoczęła 
działalność we wrześniu br. Obecnie w każ-
dy poniedziałek spotyka się chór oraz scho-
la, które prowadzi ks. prof. Hieronim Hamski, 
natomiast w czwartki dzieci mogą korzystać 
z zajęć plastyczno-artystycznych (obecnie 
przygotowywane są ozdoby na choinkę, 
dzieci śpiewają kolędy). Wszystkie zajęcia 
prowadzą wolontariusze- Agata Trojanowska 
i Dorota Wiśniewska. Angelika Jezierska 

wyszła z inicjatywą zorganizowania dodatko-
wych zajęć szkolnych, pomagających dzie-
ciom w nauce i odrabianiu lekcji. Osoby pro-
wadzące świetlicę chciałyby zaproponować 
również ćwiczenia, zabawy i gry rozwijające 
potencjał twórczy dzieci. W następnym roku 
planowane są zajęcia żeglarskie, za które 
zobowiązał się odpowiadać Krzysztof Czer-
wiński. Do "Przystanku" zapraszani są go-
ście specjalni, organizujący zajęcia eduka-
cyjne i związane z bezpieczeństwem i zdro-
wiem dzieci. W świetlicy organizowane są 
także imprezy okolicznościowe, na przykład 
29 listopada odbyły się Andrzejki- zabawy 
i wróżby andrzejkowe prowadzone przez 
wcześniej wspomniane wolontariuszki oraz 
tańce prowadzone przez dyrektora CKiS 
Radosława Karwowskiego oraz gimnazjalistę 
Damiana Koper. Nie zabrakło też poczęstun-
ku, który został zapewniony przez CKiS ,a 
proboszcz parafii w Rogozinie ks. Janusz 
Wiśniewskich obdarowywał dzieci ciastkami. 
Liczba dzieci przybyłych na zabawę przero-
sła oczekiwania organizatorów, co świadczy 
o dużym zainteresowaniu taką działalnością. 
Kolejne zaplanowane przedsięwzięcie to 

impreza jasełkowa oraz 
styczniowe kolędowanie na 
rzecz Hospicjum w Płocku, 
które miało już miejsce w 
zeszłym roku. Pragnąłbym 
zauważyć, że świetlica 
"Przystanek", chociaż tak 
krótko działa, cieszy się 
dużą popularnością. Rodzi-
ce chętnie przyprowadzają 
dzieci nawet pomimo złych 
warunków pogodowych. 
Propozycja nowych zajęć 
na świetlicy z pewnością 
będzie rozszerzana i dosto-
sowana do oczekiwań 
i zainteresowań najmłodszej części społecz-
ności lokalnej. Jednocześnie pragniemy 
zaprosić mieszkańców wsi: Juryszewo, Bory-
szewo, Białkowo, Dźwierzno do uczestnic-
twa w zajęciach lub zagospodarowania "dnia 
dla siebie". Pragnę też zauważyć, że osoby 
prowadzące i pomagające w zajęciach dzia-
łają nieodpłatnie, poza godzinami swojej 
pracy. Z rosnącym zainteresowaniem i wzra-
stającą liczbą dzieci, biorących udział w róż-

nych spotkaniach konieczna i wręcz nie-
odzowna wydaje się pomoc innych osób, tak 
po prostu większa liczba wolontariuszy. Wo-
lontariat daje ogromną satysfakcję z poma-
gania. Wolontariat to też inwestycja w siebie, 
gdyż pozwala odnaleźć się w różnych sytu-
acjach, odkrywać i rozwijać swoje uzdolnie-
nia, poznawać nowych ludzi i co równie waż-
ne- zwiększa szanse na rynku pracy. Zapra-
szamy do świetlicy „Przystanek”! 

RK 

Św iąteczny czas pojednania  
W polskiej tradycji okres świat Bożego Naro-
dzenia to czas szczególny. Nie tylko dla 
tego, że spędzamy je zwykle w gronie ro-
dzinnym, z dala od codziennej bieganiny, w 
aurze barwnej choinki, przy suto zastawio-
nym stole i zwykle słuchaniu przepięknych 
kolęd. 
Rzadko w którym kraju Europy, nie mówiąc o 
świecie, Boże Narodzenie ma tak wielką 
moc jak w Polsce. Jest niepowtarzalne rów-
nież z tego powodu,  że na ten czas ściągają 
do Ojczyzny Polacy zewsząd. Widać to 
zwłaszcza teraz, kiedy tak wielu naszych 
rodaków, głównie młodzież, szuka chleba 
poza krajem. 
Czas Bożego Narodzenia to również najlep-
szy moment, by mówiąc  sobie prawdę, wy-
jaśnić nieporozumienia, zażegnywać spory.  
Żywione urazy,  często o dawno już zapo-
mnianych przyczynach,  trudno  wygasają, 
szczególnie wtedy, gdy nie ma  racjonalnych  
powodów do sporów i konfliktów.  I tak,  tro-
chę niechcący, dotykam naszych  radzanow-
skich problemów. Narodziło się ich sporo, 
ale proszę mi wierzyć, moim zdaniem, nie są 
to rzeczy wielkie i szkoda  dla nich życia i 
energii. 
Istotą demokracji jest racja większości prze-
konanej o słuszności  własnych czynów i 

wyborów. Zostałem wójtem w drodze wybo-
rów bezpośrednich, czyli  z woli tych wszyst-
kich, którzy dwa lata temu poszli do urn i 
oddali na mnie głos.  W moich działaniach 
na rzecz rozwoju gminy i jej społeczności  
potrzebne jest wsparcie radnych, również  
wyłonionych  drogą demokratyczną, którzy 
odrzucą wewnętrzne spory, merytorycznie 
ocenią podejmowane przeze mnie działania, 
wesprą je w trosce o rozwój naszej małej 
ojczyzny i dobro jej mieszkańców. Tego 
przynajmniej oczekuję, oddając wszystkie 
swoje siły dla dobra gminy i mieszkańcy 
oczekujący na efekty moich  działań. Rezul-
taty tych działań są namacalne i widoczne 
gołym okiem.  Z tak rozumianej troski o losy 
społeczności gminnej wynikały wszystkie 
moje decyzje, również kadrowe. W spraw-
nym mechanizmie zarządzania gminą nie 
może być nawet jednego z trybów, który 
zawodzi, nie mówiąc już o rzucaniu do nich 
piasku.  Jako wójt odpowiadam za wszystko, 
zwłaszcza za to, co trzeba naprawić czy 
ulepszyć. Żałuję, że nie wszyscy w naszej 
gminie myślą tymi kategoriami. 
Naszą przyszłością są dzieci i młodzież. 
Pragnieniem naszym jest, by pokolenie na-
stępców było dobrze wyedukowane. Zapew-
ne  można osiągnąć doskonałe wyniki w 

małej, liczącej ledwie kilkudziesięciu uczniów 
szkole, w której zajęcia prowadzone są pra-
wie na zasadzie indywidualnego nauczania, 
ale odbiegającej pod każdym względem od 
dobrze wyposażonej i mającej świetne wa-
runki placówki gminnej.  Jednak  czy nas 
stać, by rokrocznie wydać grubo ponad pół 
miliona złotych pieniędzy gminnych, czyli 
publicznych, na szkołę, która nie ma przy-
szłości, także demograficznej, bo już dziś 
znaczna część dzieci z tej szkoły uczy się w 
Radzanowie?  Każdy, komu na sercu leży 
dobro gminy Radzanowo i jej obywateli, po-
winien się nad tym zastanowić.  
Martwią mnie też spory o nic, bądź o sprawy 
całkowicie drugorzędne, jak chociażby na-
zwy ulic, a ostatnio ronda w Rogozinie, 
zresztą bardzo potrzebnego na tym ruchli-
wym odcinku trasy płońskiej. Niektórym rad-
nym nie podobają się patroni ronda, czyli 
Patrioci Ziemi Rogozińskiej. Mam prostą 
propozycję: nazwijmy ten fragment drogi 
rondem Patriotów, zatem  wszystkich, którzy 
zarówno w okresie wojny jak i w czasie po-
koju walczyli i pracowali dla dobra naszej 
lokalnej społeczności   i kraju,  składając 
często najwyższą ofiarę życia.. 
Drodzy Mieszkańcy Gminy Radzanowo! 
Dzieląc się z wami wigilijnym opłatkiem, 

snuję refleksje i układam życzenia. Chciał-
bym, abyśmy w ten Nowy 2013 Rok weszli  
bez starych urazów i żali. Mam natomiast 
życzenie bożonarodzeniowe jakże banalne: 
Pochylajmy się nad sprawami ważnymi,  
rozmawiajmy długo i szczerze, ale też wsłu-
chujmy się w to, co mówią inni, bo często to 
oni mają właśnie rację. 
Życzę  zdrowych, pogodnych Świąt Bożego 
Narodzenia i Do Siego Roku wszystkim 
mieszkańcom oraz gościom, kierownictwu i 
pracownikom jednostek organizacyjnych 
Gminy Radzanowo, zaprzyjaźnionych z Gmi-
ną firm i instytucji. 

Z wyrazami szacunku. 
Tadeusz Pokorski 

Wójt Gminy Radzanowo. 
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Jak już zapewne większość mieszkańców 
gminy zauważyła od października 2011 roku 
trwają prace związane z rozbudową gimna-
zjum oraz budową hali sportowej w Radza-
nowie. Jest to największa inwestycja realizo-
wana przez Gminę do chwili obecnej. Łącz-
na jej wartość najprawdopodobniej zamknie 
się w kwocie około 7,5 miliona złotych.  
Pierwsza część zadania obejmująca rozbu-
dowę gimnazjum została już praktycznie 
wykonana. Obecnie trwają czynności odbio-
rowe oraz procedura związana z dopuszcze-
niem do użytkowania. Wiążę się to z prze-
prowadzeniem inspekcji na nowym obiekcie 

przez min. Straż pożarną, sanepid oraz nad-
zór budowlany. Ponadto w chwil obecnej 
zakupywany jest sprzęt komputerowy do 
nowych sal multimedialno językowych.  
Pełną parą trwają również prace na drugiej 
części inwestycji dotyczącej hali sportowej. 
Wykonawca walczy z czasem tak, aby na 
okres zimy zamknąć obiekt i móc prowadzić 
prace wewnątrz budynku. Według przyjętego 
harmonogramu hala sportowa zostanie wy-
konana do czerwca 2013 roku.  
Koordynacją inwestycji zajmuje się Referat 
Rolnictwa i Budownictwa Urzędu Gminy w 
Radzanowie.  

SZ 

Rozbudow a kanal izacj i  sani tarnej  w  Radzanowie  
Z końcem sierpnia 2012 roku Urząd Gminy 
w Radzanowie podpisał umowę na rozbudo-
wę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Radzanowo. Generalnym wykonawcą zada-
nia jest firma z Sierpca. Zgodnie z przyjętym 
harmonogramem, jeśli pogoda pozwoli,  
inwestycja powinna zostać wykonana do 
końca  pierwszego kwartału  2013 roku. 
Wartość całego przedsięwzięcia to blisko 2 
mln zł.   
W ramach zadania powstanie blisko 5 km 
sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz dwie 
przepompownie przy ulicy szkolnej. Z rozbu-
dową kanalizacji w Radzanowie  powiązane 
jest też inne przedsięwzięcie, a mianowicie 
modernizacja oczyszczalni ścieków w Woź-
nikach. Technologia oczyszczalni zostanie 

dostosowana do włączenia w nią nowych 
odcinków kanalizacji. Przetarg dotyczący 
prac na oczyszczalni zostanie najprawdopo-
dobniej rozstrzygnięty do końca bieżącego 
roku.  Obie te inwestycje są dofinansowane 
z Unii Europejskiej w 75% kosztów kwalifiko-
wanych.  
Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ra-
dzanowo przyniesie dla gminy i jej mieszkań-
ców wiele korzyści: pod kątem ekologicznym 
–zmniejszy się ilość zanieczyszczeń odpro-
wadzanych do środowiska; pod kątem tech-
nicznym- uporządkuje się gospodarkę ście-
kową; pod kątem społecznym- podniesiony 
zostanie standard życia mieszkańców; pod 
kątem gospodarczym – zwiększy się atrak-
cyjność inwestycyjna miejscowości.   

SZ 

Now a droga za uni jne p ieniądze  
W połowie września rozpoczęły się prace 
budowlane przy drodze Wodzymin Chomęto-
wo Białkowo. W wyniku realizacji inwestycji 
powstanie nowa droga o długości trzech 
kilometrów i szerokości asfaltu 5 oraz 4,5 
metra. 
Poprzetargowa wartość zadania to około 1,9 
mln zł. Cała inwestycja zakończyła się w 
połowie listopada. Natomiast rozliczenie 
pozyskanej z Unii Europejskiej dotacji powin-
no nastąpić w 2013 roku. Przypomnę tylko, 
iż przedsięwzięcie jest dofinansowane w 
75% z Unii Europejskiej w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego- infrastruktura drogowa. 
Gmina Radzanowo uzyskała dotację z UE 
na to zadanie razem z dziewięcioma innymi 
gminami z terenu Powiatu Płockiego. Jest to 
przedsięwzięcie partnerskie obejmujące 
łącznie przebudowę 23 dróg w naszym re-
gionie. W tym droga Wodzymin-Chomętowo-
Białkowo.  Głównym celem tego projektu jest 
poprawa jakości i dostępności wewnątrz 
regionalnych  połączeń komunikacyjnych o 
znaczeniu lokalnym Mazowsza. 

SZ 

Odbiór  i  u tyl izacja  azbestu  

na  terenie  gminy Radzanowo 

W ostatnim czasie gmina Radzanowo otrzy-
mała  informację z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, iż  wniosek dotyczący utylizacji azbestu 
został pozytywnie rozpatrzony. Jeśli  wszyst-
ko sie uda to do końca bieżącego roku od-

bierzemy od ponad 50 naszych mieszkań-
ców blisko 10 tysięcy metrów kwadratowych 
płyt eternitowych. Wartość zadania to około 
50 tysięcy złotych,   z czego 100% stanowi 
dotacja z WFOŚiGW.    

SZ      

Sprzedaż nieruchomości  w  Radzanowie  

WÓJT GMINY RADZANOWO  
OGŁASZA 

III publiczny przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
położonej w miejscowości Radzanowo, dz. 
504/1, stanowiącej własność Gminy Radza-
nowo 
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży 
położona jest w Radzanowie na terenie urzą-
dzonego już osiedla mieszkaniowego, na 
rogu ulic Szkolnej i Wesołej. Działka jest 
niezabudowana, wykorzystywana była jako 

teren rekreacyjny. Działka 
jest ogrodzona siatka stalo-
wą, do jej terenu przynależy 
również fragment terenu 
obsadzonego drzewami 
znajdujący się poza ogro-
dzeniem. Działka posiada 
dostęp do energii elektrycz-
nej, wodociągu, kanalizacji 
oraz utwardzonej drogi 
(polbruk). Powierzchnia 
działki wynosi 0,11 hektara . 
Cena wywoławcza nieru-
chomości wynosi: 53 000,00 
zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy 
tysiące złotych). 
Wadium wniesione w pie-

niądzu w wysokości: 3 000,00 zł. (słownie: 
trzy tysiące złotych) należy wpłacać na rzecz 
Gminy Radzanowo najpóźniej do dnia 
18.12.2012.. Postąpienie wynosi: 530 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 21.12.2012r.  o 
godzinie 12:00 w budynku Urzędu Gminy w 
Radzanowie, u. płocka 32 w pokoju nr 25. 
Dodatkowe informacje na temat przetargu 
można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radza-
nowie oraz na stronie internetowej 
www.radzanowo.pl.  
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Ruszyła  budow a gazociągu Rembelszczyzna -Gustorzyn  
Na terenie gminy Radzanowo trwa obecnie 
budowa gazociągu wysokiego ciśnienia rela-
cji Rembelszczyzna – Gustorzyn. Inwestycja 
ta prowadzona jest  przez Operatora Gazo-
ciągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
Gazociąg relacji Rembelszczyzna – Gusto-
rzyn o  średnicy 700 mm ma łącznie 176 km 
długości. Trasa gazociągu zlokalizowana jest 
na terenie województwa mazowieckiego i 
kujawsko-pomorskiego. 
Odcinek budowany na terenie gminy Radza-
nowo będzie miał długość ponad 8 km i 
przebiega przez następujące miejscowości: 
Męczenino, Ciółkówko, Woźniki Paklewy. 
Na terenie gminy trwa obecnie spisywanie 
protokołów z opisu zagospodarowania nieru-
chomości. Na początku przyszłego roku 
rozpocznie się odhumusowanie gruntów 
oraz rozwózka rur na plac budowy. 
Szacunkowa wartość gazociągu to 668 mln 
złotych, z czego 121,6 mln zł stanowi dofi-
nansowanie z unijnego Programu Infrastruk-
tura i Środowisko. Wykonawcą robót budow-
lanych jest wybrana w postępowaniu przetar-
gowym  firma PGNiG Technologie S.A. Wy-
konawca działa w imieniu spółki GAZ-
SYSTEM S.A.  Planowany termin zakończe-
nia całej inwestycji to lipiec 2014 r. 
Budowa gazociągu wraz z infrastrukturą 
niezbędną do jego obsługi jest inwestycją 
towarzyszącą w zakresie terminalu gazu 
skroplonego w Świnoujściu.  Ze względu na 
priorytetowe znaczenie dla bezpieczeństwa 
energetycznego Polski i wagę projektu, in-
westycja realizowana jest na podstawie spe-
custawy (Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfi-
kacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 
Świnoujściu (Dz.U.09.84.700 z póz. zm.)). 

ZASTRZYK FINANSOWY DLA GMIN 
Każda gmina, przez którą będzie przebiegał 
gazociąg corocznie będzie otrzymywać od 
GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomo-
ści w wysokości 2% wartości początkowej 
odcinka i/lub obiektów gazowniczych zlokali-
zowanych na terenie danej gminy. Będzie to 
kwota regularnie wpływająca do budżetu 
gminy do wykorzystania przez lokalne samo-
rządy. 
Inwestycja jest również ujmowana w strate-
gicznych planach rozwoju gmin i dajerealne 
korzyści rozwoju na przyszłość. 
ODSZKODOWANIE 
Właściciele nieruchomości otrzymają od-
szkodowania z tytułu wybudowania na ich 
gruntach gazociągu. 
Organem właściwym do ustalenia wysokości 
i wypłaty odszkodowań jest Wojewoda Ma-
zowiecki. 
Warto także podkreślić, że Wykonawca robót 
budowlanych ma obowiązek przywrócenia 
nieruchomości do stanu pierwotnego, tzn. 
uporządkowania terenu.  
GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI 
22 października 2012 r. w Centrum Kultury i 
Sportu w Radzanowie odbyło się spotkanie 
informacyjne na temat inwestycji z sołtysami 
i mieszkańcami miejscowości znajdujących 
się na trasie budowy gazociągu. W trakcie 
spotkania omówiono kwestie związane z 
samą budową, jak i procedurą przyznawania 
odszkodowań właścicielom gruntów, przez 
które przebiegać będzie gazociąg. 
Ponadto pracownicy spółki GAZ-SYSTEM 
S.A. i przedstawiciele Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego, Delegatura - Placówka 
Zamiejscowa w Płocku (reprezentujący Wo-
jewodę Mazowieckiego) telefonicznie udzie-

lają informacji m.in. na temat odszkodowań, 
w szczególności właścicielom nieruchomości 
i gruntów, przez które będzie przebiegać 
gazociąg. 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 
Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Płoc-
ku 
Bożena Piórkowska Kierownik Oddział Skar-
bu Państwa i Nieruchomości SPN-P  tel. 24 
262-31-43 wew. 159 e-mail: bpiorkow-
ska@mazowieckie.pl 
Mazowiecki Urząd Wojewódzkiw Warszawie 
Małgorzata Kamińska, Kierownik Oddziału 
N i e r u c h o m o ś c i  D r o g o w y c h 
tel. 22 695-68-11, Rafał Korzeniowski tel. 22 

695-64-90, Mariusz Maciołek tel. 22 695-62-
80, Ewelina Olszewska tel. 22 695-63-72, 
Marcin Gołaj tel. 22 695-62-80, 
Maciej Sarek tel. 22 695-62-73, Konrad Cy-
ran tel. 22 695-62-70. 
GAZ-SYSTEM S.A.Oddział w Rembelsz-
czyźnie 
Katarzyna Ropek, Koordynator ds. admini-
stracyjnych 
e-mail: katarzyna.ropek@gaz-system.pl, tel. 
22 767 09 10. 
Więcej na temat samej inwestycji  znajduje 
się na stronie internetowej: www.gaz-
system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-
przesylowy/rembelszczyzna-gustorzyn/ 

Odbiór  i  u tyl izacja  azbestu  

na  terenie  gminy Radzanowo 

OSN -  Utrudnienia  d la ro lnictw a  
OSN to Obszary Szczególnie Narażone na 
odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód 
wrażliwych. Cała kwestia OSN wynika z 
dyrektywy Unii Europejskiej – tzw. dyrektywy 
azotanowej. Obliguje ona Państwa człon-
kowskie do podejmowania szeregu działań 
min. wyznaczania terenów na których mają 
miejsce spływy do wód powierzchniowych i 
podziemnych, które zawierają lub mogą za-
wierać ponad 50 mg/l azotanów.  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Warszawie przystąpił do wyznaczania OSN 
na terenie Województwa Mazowieckiego. W 
wyniku tych prac ustalono, że cześć terenu  
powiatu płockiego a w tym 21 miejscowości 
z terenu gminy Radzanowo zostałoby obję-
tych OSN. Opracowano projekt rozporządze-
nia które od 1 maja 2012 roku miało wejść w 
życie.  

Wiele wątpliwości  wśród rolników budził 
sposób wyznaczania terenów OSN na pod-
stawie modelu matematycznego, brak kon-
sultacji z organizacjami rolniczymi oraz 
utrudnienia dla gospodarowania na tych 
terenach.  
W dniu 21 maja w Centrum Kultury i Sportu 
w Radzanowie zorganizowano spotkanie 
rolników z instytucjami odpowiedzialnymi za 
wyznaczanie obszarów OSN. Organizatora-
mi spotkania byli delegaci do Mazowieckiej 
Izby Rolniczej Powiatu Płockiego. W spotka-
niu wziął również udział Przewodniczący 
Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolni-
czej Zbigniew Maruszewski, który podjął 
burzliwą dyskusje nt. wyznaczonych obsza-
rów oraz wskazał jakie są obawy rolników.  
Podczas spotkania stwierdził on również, że 
„duże wyrazy uznania za obronę praw rolni-

ków należą się Posłowi na Sejm RP Panu 
Piotrowi Zgorzelskiemu który złożył dwie 
interpelacje w tej sprawie do Ministra Środo-
wiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.”     
W wyniku tego spotkania opracowano pro-
test rolników z terenu gminy Radzanowo, 
przeciwko sposobowi wprowadzenia OSN. 
Dzięki zaangażowaniu sołtysów udało się 
zdobyć blisko 250 podpisów pod protestem. 
Następnie został on wysłany  do wszystkich 
instytucji związanych z opracowywaniem 
OSN.  
Równoległe do tych działań Rada Gminy 
Radzanowo na wniosek złożony przez NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidarność” pod-
jęła uchwałę z postulatem o Ponowne prze-
analizowanie zasięgu OSN, wprowadzenie 
systemu rekompensat dla rolników, przywró-
cenie konsultacji społecznych. Podobne 
działanie podjęła również Rada Powiatu 
Płockiego wysyłając następnie swoją uchwa-

łę do instytucji odpowiedzialnych za wprowa-
dzanie OSN.  
W wyniku tych wszystkich działań Regional-
ny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 
przeanalizował swoje stanowisko i zmniej-
szył obszary OSN. Na terenie gminy Radza-
nowo obszary te zostały zawężone do 11 
miejscowości (Brochocin, Brochocinek, Ciół-
kówko, Ciółkowo, Dźwierzno, Juryszewo, 
Kostrogaj, Męczenino, Ślepkowo Szl., Ślep-
kowo Król. oraz Trębin). Tereny te, zgodnie z 
nowym rozporządzeniem RZGW maja zo-
stać objęte pięcioletnimi programami. Do-
kładny kształt tych programów oraz skutki 
dla  gospodarowania na tych terenach nie są 
jeszcze konkretnie ustalone. Należy również 
podkreślić, iż wyżej wskazany zasięg OSN 
nie jest ostateczny, miejmy nadzieję , iż ule-
gnie dalszemu zmniejszeniu. Obecnie nowy 
projekt rozporządzenia RZGW jest w trakcie 
ponownego uzgadniania.      

SZ 

Ustaw a śmieciow a w  gminie  Radzanow o  
Gmina Radzanowo od 1 lipca 2013 r. zgod-
nie z  przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 
r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z dnia 25 lipca 2011 r.)  przej-
muje obowiązki związane z odbiorem i go-
spodarowaniem odpadów komunalnych na 
terenie gminy Radzanowo.  Zgodnie z zało-
żeniami ustawodawcy przekazanie władztwa 
nad odpadami powstającymi na terenie gmi-
ny ma wyeliminować powstawanie dzikich 
wysypisk i problem zaśmiecania lasów. 
System gminny ma również za zadanie osią-
gnąć odpowiednie poziomy recyklingu i przy-
gotowania do ponownego użycia poszcze-
gólnych frakcji odpadów komunalnych (np.: 
papieru, tworzyw sztucznych, metalu). Bę-
dzie to jednak możliwe do zrealizowania 
jedynie przy pełnej współpracy wszystkich 
mieszkańców gminy Radzanowo, bowiem 
tylko tak możemy wspólnie osiągnąć widocz-
ne rezultaty. 
Podstawowe zadania gmin: 
a) uszczelnienie systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi,  
b) zorganizowanie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy,  
c) możliwość zorganizowanie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy,  
d) wprowadzenie obowiązku selektywnego 
zbierania i odbierania takich frakcji odpadów 
komunalnych jak: papier, metal, tworzywa 
sztuczne, szkło i opakowania wielomateriało-
we oraz odpady komunalne ulegające biode-
gradacji, w tym odpady opakowaniowe ule-
gających biodegradacji,  

e) tworzenie punktów selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych,  
f) osiągniętych przez gminę oraz podmioty 
odbierające odpady komunalne od właścicie-
li nieruchomości w danym roku kalendarzo-
wym wymaganych poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzy-
sku oraz ograniczenia masy odpadów komu-
nalnych ulegających biodegradacji przekazy-
wanych do składowania,  
g) wyeliminowanie nielegalnych składowisk 
odpadów komunalnych,  
h) prowadzenie właściwego systemu monito-
rowania - nadzoru postępowania z odpadami 
komunalnymi zarówno przez właścicieli nie-
ruchomości jaki i przedsiębiorców,  
i) działania informacyjne i edukacyjne w za-
kresie prawidłowego gospodarowania odpa-
dami komunalnymi,  
j) właściwe gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w tym obowiązek kierowania 
odpadów komunalnych na instalacje regio-
nalne (RiPOK) zgodnie z WPGO.  
Obowiązki właściciela nieruchomości:  
a) ponoszenie na rzecz gminy opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi,  
b) złożenie rzetelnej deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi (w razie niezłożenia deklaracji gmi-
na w drodze decyzji samodzielnie wytyczy w 
drodze decyzji wysokość opłaty),  
c) wyposażyć nieruchomość w pojemnik i 
worki  na odpady, zapewnić odpowiedni stan 
sanitarny  i techniczny,  
d) przestrzeganie zasad zbierania odpadów 
komunalnych w tym ich selektywnej zbiórki 
zgodnie z regulaminem utrzymania porządku 
i czystości,  
e) wypowiedzenie z dniem 1 lipca 2013 r. 
umowy z firmą wywozową (odpowiednio 

wcześniej - zgodnie z okresem wypowiedze-
nia na umowie, celem uniknięcia dodatko-
wych opłat),  
Gmina do końca roku podejmie uchwały 
obowiązkowe: 
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. 
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i 
trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Radzano-
wo. 
Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklara-
cji o wysokości opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Radzanowo. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie gminy 
Radzanowo – regulamin dostępny na stro-
nie: www.radzanowo.pl  

JB 
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Tegoroczne zakończenie wakacji mieszkańcy 
naszej gminy mogli spędzić na Festynie Ro-
dzinnym w Radzanowie. Mimo, że 1 września 
zaczął się kapryśną pogodą, to popołudniowa 
aura sprzyjała zabawom, które były przygoto-
wane specjalnie dla dzieci i dorosłych.  
Imprezę otworzył Tadeusz Pokorski Wójt 
Gminy Radzanowo, który przywitał przybyłych 
mieszkańców  oraz zaprosił do wspólnej za-
bawy. 
Organizatorzy imprezy zapewnili najmłod-
szym uczestnikom festynu dmuchańce, tram-
polinę i przejażdżki kucykiem. Dzieci także 
mogły uatrakcyjnić swój wizerunek pięknym 
rysunkiem na twarzy wykonanym przez wo-
lontariuszki z Gminnego Centrum Informacji w 
Radzanowie. Na pozostałych czekały ogródki 
piwne i gastronomiczne. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się stoiska z degustacją 
miodu, konfitur i domowych ciast przygotowa-
ne przez mieszkanki naszej gminy. Ponad to 
panie z Koła Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów w Radzanowie ugotowały specjalnie na 
tą okazję pyszną grochówkę oraz zapewniły 
chleb ze smalcem. 

Ki lka s łów  Przew odniczącej  Rady Gminy -  Jo lanty Sochackie j  
Szanowni Państwo. Wypowiedź na łamach 
tej gazety pragnę poświęcić pełnieniu funkcji 
radnej/radnego. 
Jestem radną i pracę radnego zaliczam do 

tzw. czynności niewymiernych, nie dających 

się ani zmierzyć, ani zliczyć. Nie oznacza to, 

że nie należy kontrolować, oceniać, może 

nawet krytykować, a w razie potrzeby odpo-

wiednio zareagować. Dziękuję w tym miej-

scu za każdą Państwa uwagę. Większości 

lokalnej społeczności naszej gminy leży na 

sercu dobro wszystkich jej mieszkańców. Bo 

przecież tu żyjemy, pracujemy, odpoczywa-

my, chcemy cieszyć się życiem i zgodnie 

działać. Słuchając  wypowiedzi niektórych 

mieszkańców odniosłam wrażenie, że nie 

wszyscy zdają sobie sprawę z tego jakie 

obowiązki należą do radnego, czego może-

my od niego oczekiwać, jakie są jego prawa 

i kompetencje. 

Obowiązki i prawa radnych określa przede 

wszystkim ustawa o samorządzie gminnym. 

W najmniejszym skrócie, na tyle ile to możli-

we przedstawię obowiązki radnych. W myśl 

tej ustawy  (art. 23 ust. 1): Radny obowiąza-

ny jest kierować się dobrem wspólnoty sa-

morządowej gminy. Radny utrzymuje stałą 

więź z mieszkańcami oraz ich organizacja-

mi, a w szczególności przyjmuje zgłaszane 

przez mieszkańców gminy postulaty i przed-

stawia je organom gminy do rozpatrzenia, 

nie jest jednak związany instrukcjami wybor-

ców. Zwracam szczególną uwagę na stwier-

dzenie, że radny nie jest związany instruk-

cjami wyborców. Oznacza to, że radny - 

choć ma obowiązek wysłuchać, przyjąć 

sugestie i postulaty od wyborców - to nie 

może ich traktować jako polecenia lub naka-

zu do natychmiastowej realizacji. Tu mam 

trochę mieszane odczucia, a nawet niezbyt 

miłe doświadczenia. Cóż z tego, że jako 

radna  wysłucham z uwagą moich wybor-

ców, przyznam rację, przedstawię stosow-

nym organom? A no nic z tego. Stosowne 

organy stwierdzą, że to jakieś wymysły, 

może nawet fanaberie, że nie może być 

zrealizowane, bo nie ma tego w planie, nie 

ma pieniędzy i są ważniejsze sprawy do 

załatwienia - czasem przyznają rację, nawet 

obiecują, że już, natychmiast coś zostanie 

wykonane, ale na przyrzeczeniach się koń-

czy. Należy jednak pamiętać, że radny nie 

ma obowiązku przedstawiania organom 

samorządowym wszystkich postulatów przy-

jętych od wyborców. Ma prawo do swobod-

nej oceny zasadności danego wniosku. 

Mało kto wie, że obowiązkiem radnego jest 

praca na rzecz całej społeczności, a nie 

tylko dla pewnej grupy wyborców, a już na 

pewno nie może reprezentować interesu 

pojedynczych mieszkańców.  

W tym miejscu pozwolę sobie przedstawić 

najważniejsze, naszym zdaniem zadania do 

budżetu, które przekazaliśmy panu Wójtowi 

w formie wniosku na kolejny rok budżetowy: 

Poprawa nawierzchni dróg: 
W porozumieniu ze Starostwem  Powiato-
wym w  Płocku : Radzanowo- Kosino, Biał-
kowo- Szczytno. 
Gminnych : utwardzenie(dokończenie drogi 
w miejscowości  Ciółkowo(pokrycie asfaltem 
istniejącego bruku), Lasocin Chomętowo- 
okopanie rowami i wyżwirowanie,  w Kosinie 
w kierunku Ramutówka, remont drogi Jury-
szewo – Męczenino  i modernizacje ulicy 
Słonecznej w Rogozinie oraz  przysypanie 
rowu(poszerzenie pobocza – jednostronne) 
przy drodze prowadzącej do szkoły w Ciół-
kówku. 
Wykonanie projektu drogi w Kosino-Parcele 
i Kosino Pieńki. 
Wykonanie oświetlenia w miejscowości: 
Lasocin( w całej wsi nie ma ani jednej lam-
py), Męczenino –działki. Ciółkowo, 
Radzanowo, ulica Płocka w kierunku Płoc-
ka. 
Wykonanie oświetlenia na terenie trawiaste-
go boiska sportowego przy ulicy Szkolnej w 
Radzanowie i przystosowanie boiska do 
rozgrywek w klasie okręgowej. 
Kontynuacja budowy kanalizacji w Radzano-
wie. 
Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w 
Juryszewie. 
Budowa chodnika przy ulicy Płockiej w Ra-
dzanowie w porozumieniu ze Starostwem  
Powiatowym w  Płocku. 

Oczyszczenie stawów w 
Radzanowie i wykona-
nie prac pielęgnacyj-
nych w Krajobrazowym  
Parku w Radzanowie. 
Wybudowanie świetlicy 
wiejskiej w miejscowości 
Ślepkowo Szlacheckie. 
Powyższe wnioski zo-
stały zredagowane w 
oparciu o uwagi na-
szych wyborców w cza-
sie zebrań wiejskich. 
Kierowaliśmy się intere-
sem publicznym, ponie-
waż w/w zadania są 
z a p o t r z e b o w a n i e m  
społeczeństwa całej 
naszej gminy. Brak mo-
dernizacji  dróg , budo-
wy  chodników i oświe-
tlenia codziennie unie-
możliwia nam   bez-
pieczne poruszanie się 
w drodze do domu, 
szkoły, pracy, czy do 
innych instytucji na tere-
nie Gminy.  Istotne są 
również podniesienie 
funkcjonalności i estety-
ki istniejących miejsc 
użyteczności publicz-
nej.  
Pragnę zaznaczyć, że 

radny nie jest zobowiązany do składania 

wyborcom sprawozdania ze swojej dzia-

łalności, ale powinien utrzymywać z nimi 

stałą więź. W naszej gminie są organizo-

wane spotkania radnych z wyborcami, 

dyżury  przewodniczącej rady- w piątek 

od 14.30-16.00 w Urzędzie Gminy pokój 

nr  22.   

Spotkania z wyborcami to tylko jeden z 

obowiązków radnego, ale nie najważniej-

szy. 

Do podstawowych i najważniejszych obo-

wiązków radnego należy udział w pracach 

rady gminy i jej komisjach. Wbrew pozo-

rom nie jest to praca ani lekka, ani łatwa, 

a czasem niezbyt przyjemna. Ważną 

informacją dla wyborców powinien być 

fakt, że choć w ustawie o samorządzie 

gminnym w art.11a ust. 1, mówiącym o 

organach gminy, na pierwszym miejscu 

wymienia się radę gminy, a później wójta, 

to najważniejszą osobą w gminie jest 

właśnie wójt. Rada jest organem uchwa-

łodawczym, a organem kierującym i od-

powiedzialnym za wykonanie tych uchwał 

jest wójt. Przy czym określenie uchwało-

dawczym nie oznacza, że rada przygoto-

wuje wszystkie uchwały. Rada zatwierdza 

lub odrzuca te uchwały poprzez głosowa-

nie. W myśl art. 30 cytowanej ustawy to 

wójt jest zobowiązany do przygotowywa-

nia projektów uchwał i określania sposo-

bu ich wykonania. To wójt  jest osobą 

odpowiedzialną za wykonanie wszystkich 

uchwał, w tym tej najważniejszej tzw. 

budżetowej. Należy dodać, że wójt zleca 

przygotowanie uchwał swoim pracowni-

kom i radcom prawnym i to od ich pracy 

zależy, czy jest prawidłowo przygotowana 

pod względem prawnym i merytorycznym. 

Natomiast wszystkie uchwały przygoto-

wane przez wójta  podlegają wnikliwej 

analizie Radnych  pod względem zasad-

ności i korzyści jakie przyniosą gminie i 

ich mieszkańcom. Dokonują tego radni 

podczas prac w komisjach i posiedze-

niach rady. Aktywne uczestnictwo w pra-

cach komisji i na sesjach rady, to jeden z 

najważniejszych obowiązków radnego 

jaki narzuca na niego ustawa o samorzą-

dach. Praca w komisjach jest ważna, bo 

to tam uchwały są omawiane, czasem 

zmieniane, czasem wycofane. Co nie 

oznacza, że podczas sesji radni nie mogą 

przedstawić swojego zdania, wątpliwości, 

propozycji i sugestii. To podczas sesji 

radni mają prawo, a nawet obowiązek 

zadawać pytania i składać tzw. interpela-

cje w różnych sprawach dotyczących  

gminy. W ostatnim czasie podejmowała 

uchwały m.in. w sprawach: 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Radzanowo; 

zmiany uchwały budżetowej nr XVI/97/2012 na 
rok 2012; 
uchylenia uchwały nr XX/123/2012r Rady Gminy 
Radzanowo z dnia 29 maja 2012r w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Radzanowo w 
miejscowości Rogozino przyjętego uchwałą nr 
28/VII/94 Rady Gminy Radzanowo z dnia 01-
.12.1994r, 
przystąpienia do zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Radza-
nowo dla części miejscowości Rogozino- działki 
nr 230  i 231 przyjętego uchwałą nr 169/XIX/2000 
Rady Gminy Radzanowo z dnia 29.08.2000r; 
wysokości opłat za przewozy osób na trasie Biał-
kowo-Rogozino-Płock; 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej o nr ewid. dz. 116/3 położonej w  
obrębie miejscowości Męczenino; 
powołania doraźnej Komisji  ds. Statutu. 
użyczenia od ULKS  Ciółkowo budynku wraz z 
zapleczem socjalnym z przeznaczeniem na  
świetlicę wiejską oraz boisko piłkarskie dla: dzie-
ci, młodzieży, dorosłych mieszkańców Ciółkowa. 
zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockie-
go. 
odwołania  radnego z funkcji przewodniczącego 
Rady Gminy Radzanowo. 
wyboru przewodniczącego Rady Gminy Radza-
nowo. 
zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowa-
nego deficytu budżetu Gminy Radzanowo; 
podziału Gminy Radzanowo na okręgi  wyborcze; 
podziału Gminy Radzanowo na stałe obwody 
głosowania; 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części miejscowości Rogozi-
no w obrębie Rogozino wraz z częścią  miejsco-
wości Stare Boryszewo w obrębie Boryszewo 
Stare i Stróżewko; 
zmieniającej  rozporządzenie w sprawie pomni-
ków przyrody położonych na terenie powiatu 
płockiego; 
zamiany nieruchomości; 
zmian w uchwale w sprawie ustalenia składów 
osobowych stałych Komisji Rady Gminy Radza-
nowo. 
Z dokładną treścią przytoczonych powyżej 
uchwał można zapoznać się na stronie interneto-
wej Gminy Radzanowo w Biuletynie Informacji 
Publicznej lub w Urzędzie Gminy. 
 Trudno jest mi napisać ile godzin (a może dni) 

poświęcić musi radny na przeanalizowanie 

uchwały, na przygotowanie własnego projektu i 

na wnioski. Wyborca może ocenić pracę radnego 

w komisjach i podczas sesji rady, bo ma prawo 

wejść na każde ich posiedzenie. Wyborca nie ma 

prawa głosu, ale może sprawdzić czy radny jest 

aktywny, czy podejmuje merytoryczną dyskusję, 

czy ma koncepcję innego rozwiązania, czy zga-

dza się z przedstawionymi propozycjami. 

Oczywiście są takie uchwały, nad którymi 

radni nie debatują, nie mają uwag i zastrze-

żeń, ale wtedy też wyrażają swoją pozytyw-

ną opinię lub uzasadnienie. Radny głosujący 

za podjęciem projektu uchwały bądź za jego 

odrzuceniem bierze na siebie dużą odpowie-

dzialność, bo uchwalony dokument ma cha-

rakter bezwzględnie obowiązujący. Rada ma 

m.in. obowiązek i wyłączność w uchwalaniu 

statutu gminy, ustalaniu wynagrodzenia wój-

ta, stanowienia o kierunkach jego działania 

oraz przyjmowania sprawozdań z jego dzia-

łalności. Poza tym, to do obowiązków rady 

należy uchwalanie budżetu (to w tej uchwale 

m.in. ujęte są planowane inwestycje), rozpa-

trywanie sprawozdania z jego wykonania, 

ustalanie wysokości podatków i różnych 

opłat, podejmowanie decyzji o nabywaniu i 

zbyciu lokali i wiele, wiele innych. 

Rada gminy jest nie tylko organem uchwało-

dawczym, ale także najważniejszym orga-

nem kontrolującym w myśl  art. 18a. Ustawy 

o samorządzie gminnym kontroluje działal-

ność wójta, gminnych jednostek organizacyj-

nych oraz jednostek pomocniczych; w kolej-

nym art. 19 ust.1. rada gminy wybiera ze 

swego grona przewodniczącego a w art. 19 

ust. 4 odwołanie przewodniczącego (…) 

następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawo-

wego składu rady gminy w trybie określonym 

w ust. 1.  

Każdy z wyborców ma prawo do dowolnych 
kryteriów i osobistej oceny pracy radnych. 
Jednak oceniając działalność radnego nale-
ży przede wszystkim pamiętać, że jego pra-
ca to tworzenie prawa miejscowego poprzez 
podejmowanie uchwał, a nie załatwianie 
spraw i wykonywanie czynności, które nale-
żą tylko i wyłącznie do obowiązków wójta, 
urzędników i gminnych jednostek organiza-
cyjnych.  W myśl powyższego należy więc 
rozgraniczyć kompetencje Rady Gminy i 
Wójta, bo obydwa organy mają różne obo-
wiązki wynikające z ustawy o samorządzie 
gminnym. 
Wiemy, że Ci Państwo, którzy nas wybrali  
oczekują od nas skutecznych i przemyśla-
nych działań, a te przekładają się na podej-
mowanie uchwał zasadnych dla naszej gmi-
ny i dających możliwości jej dalszego rozwo-
ju.  

Jolanta Sochacka 
Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo 

Najbliższa Sesja Rady Gminy Radzanowo  

odbędzie się 28 grudnia 2012 roku o godz. 13:00  

w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu  

w Radzanowie (ul. Szkolna 3) 

Rada Gminy Radzanowo (kadencja 2010 - 2014) 
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XI I I  Jesienny Bieg Przeła jow y 

w Radzanowie  

W dniu 20 września 2012 roku odbył się XIII 
Jesienny Bieg Przełajowy na Mazowszu orga-
nizowany przez Uczniowski Klub Sportowy 
„Atleta” i Szkołę Podstawową im. Mikołaja 
Kopernika w Zespole Szkół w Radzanowie. 
Łącznie w tej edycji biegu aktywnie uczestni-
czyło 586 zawodników (303 chłopców i 283 
dziewczęta) z 9 szkół podstawowych, 3 gim-
nazjów i przedszkola w Radzanowie. Udział w 
zawodach brali również nauczyciele opiekują-
cy się dziećmi i młodzieżą, uczniowie kibicują-
cy, a  nie startujący ze względów zdrowotnych 
oraz rodzice i inni mieszkańcy Radzanowa i 
okolic.  
Głównym organizatorem zawodów był prezes 
UKS „Atleta” Ireneusz Gontarek, współorgani-
zatorami były Monika Wolińska i Elżbieta 
Podwiązka. 
Bieg propaguje sport i profilaktykę oraz pro-
muje gminę Radzanowo, powiat płocki i woje-
wództwo mazowieckie. Cele sportowe to 
głównie popularyzacja lekkiej atletyki w środo-
wisku młodzieży szkolnej i upowszechnianie 
sportu rekreacyjnego oraz rywalizacja druży-
nowa szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Profilaktyczne to propagowanie zdrowego 
stylu życia od przedszkola do dojrzałości w 
trzeźwości, kształtowanie właściwych postaw i 
zachowań wśród uczestników biegu.  
Sponsorzy: Województwo Mazowieckie, Gmi-
na Radzanowo, Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Radzano-
wie, Firma Handlowo - Usługowa „Nadar” 
Dariusz Krysiak, Wielobranżowa Działalność 
Handlowa Klekowicka Anna, Agromin ZHU 
Krzysztof Grabarczyk. 
Współpraca: Oprawa medialna imprezy – 
Martyna Katarzyna Pełka - Gminne Centrum 
Informacji w Radzanowie; Nagłośnienie i mu-
zyka – Radosław Karwowski - Centrum Kultu-
ry i Sportu w Radzanowie; opieka medyczna 
– NZOZ „Medicines” Łubki Nowe.  
Prawo startu w zawodach mieli uczniowie i 
uczennice szkół podstawowych, gimnazjów i 
przedszkoli (klas „zero”) z gminy Radzanowo i 
okolicznych gmin i powiatów oraz inne chętne 
osoby. W dwudziestu kategoriach biegowych 
uczestniczyli uczniowie ze Szkół Podstawo-
wych z: Radzanowa, Rogozina, Staroźreb, 
Bulkowa, Blichowa, Ciółkówka, Nowego Mi-
szewa, Bodzanowa, Świecieńca i gimnazjów 
z: Radzanowa, Blichowa, Bulkowa oraz 
przedszkola z Radzanowa. Dwie ostatnie 
kategorie to „Bieg Trzeźwości” kobiet i męż-
czyzn. Do biegu w tej kategorii zgłosiło się 
więcej osób niż w ubiegłym – 7 mężczyzn i 7 
kobiet.   
Zawody rozpoczęli prezes UKS Atleta Irene-
usz Gontarek oraz Dyrektor Zespołu Szkół w 
Radzanowie Bolesław Urbaniak. Zgromadzo-
nych powitał również i życzył powodzenia w 
zawodach Wójt Gminy Radzanowo Tadeusz 
Pokorski.  Biegi odbyły się na boisku szkol-
nym za przedszkolem i pobliskich ulicach. 

Pogoda jak zwykle dopisała i w dniu zawodów 
było bezwietrznie i bezdeszczowo. Pokazało 
się nawet słońce. Podziękowania należą się 
nauczycielom i pracownikom Szkoły Podsta-
wowej i Publicznego Gimnazjum w Radzano-
wie za sędziowanie na starcie, mecie i trasie 
zawodów oraz opiekę nad uczestnikami. Po 
ukończonych biegach dla wszystkich uczest-
ników organizatorzy przygotowali herba-
tę.  Każdy zawodnik na mecie otrzymywał 
okazjonalny button. Dla zwycięzców indywidu-
alnych były medale, dyplomy i koszulki spor-
towe z logo biegu oraz statuetka dla zdobyw-
cy I miejsca. W „Biegu Trzeźwości” medaliści 
otrzymali również nagrody rzeczowe. W kla-
syfikacji drużynowej chłopców i dziewcząt 
szkół podstawowych i gimnazjalnych nagro-
dzeni otrzymali puchary.  
Dziękujemy za udział w zawodach i zaprasza-
my za rok.  

Monika Wolińska 

Festyn Rodzinny w  Radzanowie  
Tegoroczne zakończenie wakacji mieszkańcy 
naszej gminy mogli spędzić na Festynie Ro-
dzinnym w Radzanowie. Mimo, że 1 września 
zaczął się kapryśną pogodą, to popołudniowa 
aura sprzyjała zabawom, które były przygoto-
wane specjalnie dla dzieci i dorosłych.  
Imprezę otworzył Tadeusz Pokorski Wójt 
Gminy Radzanowo, który przywitał przybyłych 
mieszkańców  oraz zaprosił do wspólnej za-
bawy. 
Organizatorzy imprezy zapewnili najmłod-
szym uczestnikom festynu dmuchańce, tram-
polinę i przejażdżki kucykiem. Dzieci także 
mogły uatrakcyjnić swój wizerunek pięknym 
rysunkiem na twarzy wykonanym przez wo-
lontariuszki z Gminnego Centrum Informacji w 
Radzanowie. Na pozostałych czekały ogródki 
piwne i gastronomiczne. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się stoiska z degustacją 
miodu, konfitur i domowych ciast przygotowa-
ne przez mieszkanki naszej gminy. Ponad to 
panie z Koła Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów w Radzanowie ugotowały specjalnie na 
tą okazję pyszną grochówkę oraz zapewniły 
chleb ze smalcem. 

Atrakcyjne nagrody zachęcały dzieci i doro-
słych do uczestnictwa w konkursach i zaba-
wach prowadzonych przez Iwonę Zalewską. 
Dzieci mogły wziąć udział w biegach w wor-
kach i hula hop oraz w konkursie na 
„Najpotężniejsze Płuca Festynu”. Dla rodzi-
ców i ich pociech przygotowano biegi, quiz 
rodzinny „Sekrety Rodzinne” oraz konkurs 
„Mumnia”, w którym dziecko owijało rodzica 
papierem toaletowy. Zręczność mieszkanek 
gminy Radzanowo zmierzono podczas slalo-
mu z jajkiem na łyżce. Okazało się, że zostały 
ocalone wszystkie jajka zakupione specjalnie 
na ta konkurencję. Mimo początkowej nie-
śmiałości panów, udało się zebrać chętnych 
do przeprowadzenia zawodów w przeciąganiu 
liny.   
Po przeprowadzonych konkursach na scenie 
wystąpiły dzieci i młodzież z Centrum Kultury i 
Sportu w Radzanowie. Zaprezentowały one 
szereg pięknych piosenek przygotowanych 
pod kierunkiem Romualda Podressa. Uczest-
nicy Festynu mogli również posłuchać bie-
siadnych utworów prezentowanych przez 
Chór „Złota Jesień” pod batutą Roberta Ma-

jewskiego. 
Gwiazdą wieczoru była Paula Marciniak – 
piosenkarka i modelka. Wykonała ona między 
innymi cover Sabriny „Boys, boys, boys…” z 
lat ’80. Zabawę taneczną pod gwiazdami 
poprowadzili Dj Mario, Dj Radii-K oraz Dj 
Martiq. 
Organizatorami Festynu było Centrum Kultury 
i Sportu oraz Gminne Centrum Informacji w 

Radzanowie. Przygotowana impreza nie była-
by możliwa dzięki wsparciu finansowemu 
Gminy Radzanowo, Banku Spółdzielczego 
Mazowsze w Płocku Oddział w Radzanowie 
oraz firmy Ceko-Plast z Kosina. Patronat nad 
Festynem Rodzinnym objął Wójt Gminy Ra-
dzanowo.               MP, AP 

Św ięto  p lonów w  naszej  gminie  

-  Dożynki  2012  

Szkoły z  zasadami  
Kilka miesięcy nauki już za nami. W Zespole 
Szkół w Radzanowie kładzie się akcent na jak 
najlepsze przygotowanie uczniów do dalsze-
go startu życiowego, rozwijanie zaintereso-
wań, kształtowanie tych umiejętności, które 
rozwijają niezbędne kompetencje kluczowe. 
Dla uczniów z brakami wiedzy zostały zorga-
nizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
z języka polskiego i matematyki, na których w 
niewielkich grupach można ćwiczyć te tematy, 
które nastręczają trudności dzieciom. Działają 
też koła zainteresowań popularyzujące pewne 
dziedziny wiedzy. Organizowane są wyjazdy 
uczniów na wyższe uczelnie, np. na Uniwer-
sytet Warszawski, młodzież uczestniczy w 
pokazach naukowych wyjaśniających zawiło-
ści pewnych zagadnień z przedmiotów ści-
słych. Wyjazdy do kina czy teatru wdrażają do 

życia kulturalnego, poddają refleksji uniwer-
salne wartości humanistyczne takie jak przy-
jaźń, miłość, nadzieja, wiara, cierpienie, spra-
wiedliwość. Uczniowie klas trzecich realizują 
pod okiem nauczycieli projekty edukacyjne, 
których tematy sami zaproponowali. Wyjazdy 
na basen kształtują właściwe postawy, podno-
szą sprawność fizyczną. Gimnazjum może 
poszczycić się wysokimi wynikami w sporcie, 
świadczą o tym różnego typu międzygminne, 
powiatowe czy wojewódzkie zawody sporto-
we. Nasi uczniowie zajmują w nich czołowe 
miejsca. 
Wiele czasu i miejsca nauczyciele poświęcają 
kształtowaniu właściwych postaw młodzieży 
poprzez różnego rodzaju konkursy wiedzy, 
akademie na wysokim poziomie. Gimnazjum 
wypracowało sprawdzone już płaszczyzny 

współpracy z różnymi instytucjami kulturalny-
mi na terenie gminy czy powiatu, m. in. Z 
Centrum Kultury i Sportu, z Gminnym Cen-
trum Informacji, z Biblioteką Publiczną czy 
Książnica Płocką 
W Szkole Podstawowej ten rok szkolny prze-
biega pod znakiem realizacji różnych projek-
tów.  
Od września do czerwca będzie realizowany 
projekt pn. „ Dziecięca akademia przyszłości”, 
którego celem jest wyrównanie szans eduka-
cyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 
rozwijające kompetencje kluczowe, przezna-
czony dla klas IV- VI.  
Dla klas z Klas I- III będzie realizowany od 
listopada projekt „Indywidualizacja naucza-
nia”. Wymienione projekty są współfinanso-
wane przez Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że od tego 

roku szkolnego podstawówka przystąpiła do 
programu „Owoce w szkole”. Każde dziecko z 
klas I-III dwa razy w tygodniu otrzymuje owo-
ce, warzywa, soki owocowe i owocowo- wa-
rzywne. Ten program propagujący zdrowa styl 
życia i odżywiania się, jest realizowany w 
ramach współpracy z Agencją Rynku Rolne-
go. 
W konkluzji chciałoby się powiedzieć, że w 
Zespole Szkół w Radzanowie każdemu 
uczniowi oferuje się coś pożytecznego, różno-
rodnego i zgodnego z zainteresowaniami. 
Żeby te zadania zaowocowały, potrzeba ści-
słego wsparcia rodziców, a przede wszystkim 
chęci i zaangażowania samych uczniów. 
Szkoły nasze dają duże szanse na harmonij-
ny rozwój umysłowy i psychofizyczny 
uczniów, trzeba tylko chęci ich pełnego wyko-
rzystania. 

SP 

DOŻYNKI to najważniejsze święto rolników, 
będące ukoronowaniem ich całorocznego 
trudu, obchodzone po zakończeniu wszyst-
kich najważniejszych prac polowych i zebra-
niu plonów, a głównie plonu zbóż. To wielkie 
święto polskiej wsi. 
W naszej gminie jak co roku rolnicy mogli 
podziękować Bogu za obfite plony w uroczy-
stościach dożynkowych. Tradycją jest przy-
gotowywanie przez mieszkańców wsi wień-
ców z czterech gatunków zbóż: żyta, pszeni-
cy, jęczmienia oraz owsa, a wewnątrz zawie-
rający płody ogrodnicze. 
 

Pierwsza w gminie Radzanowo msza dzięk-
czynna odbyła się 26 sierpnia w Parafii w 
Rogozinie. Wyjątkowym i bardzo oryginal-
nym pomysłem okazała się słomiana „baba z 
chłopem”, których ustawiono przy trasie 567 
w Starym Boryszewie. Podróżujący podzi-
wiali nietypowe i okazałe postacie zaprasza-
jące na dożynki parafialne do Rogozina. 
Kolejne dożynki odbyły się 2 września w 
Parafii w Radzanowie. Wieniec dożynkowy 
jak i cała oprawa liturgiczna została przygo-
towana przez mieszkańców Wodzymina. Po 
uroczystościach kościelnych mieszkańcy 
spotkali się na wspólnym obiedzie w wiej-
skiej świetlicy. 
Mieszkańcy Woźnik obchodzili dożynki w 
swojej parafii 9 września. Centralnym punk-
tem obchodów była uroczysta msza święta. 
Parafianie do kościoła udali się 
w przemarszu z remizy w orszaku prowadzo-
nym przez poczet sztandarowy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Woźnikach. Po zakończe-
niu mszy wszyscy uczestnicy zostali obdaro-
wani chlebkami przygotowanymi wraz z chle-
bem dożynkowym na uroczystość dożynko-
wą. 
Mieszkańcy gminy Radzanowo wraz ze spe-
cjalnie przygotowanym wieńcem dożynko-
wym gościli również 2 września na XIV Do-
żynkach Powiatu Płockiego w Drobinie. W 
trakcie święta plonów ulicami Drobina prze-
szedł korowód dożynkowy złożony 
z  delegacji z poszczególnych gmin powiatu 
płockiego na Plac św. Floriana, gdzie odbyła 
się prezentacja wieńców gminnych. Na za-
kończenie dożynek niezapomniany koncert 
dała Alicja Majewska.  

MP, AP 



 
Komisja Rewizyjna 
Jacek Szymański - Przewodniczący Komisji 
Agata Trojanowska - Wiceprzewodnicząca Komisji 
Bogumił Janusz Gołębiowski - Członek Komisji 
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To nasza historia 
W listopadzie obchodziliśmy Narodowe 
Święto Niepodległości. Po 123 latach niewo-
li, 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała 
niepodległość. Święto Niepodległości jako 
święto narodowe ustanowiono w roku 1937. 
W czasie okupacji niemieckiej obchodzenie 
tego święta było zakazane, a po 1945 r. 
przemilczane. Ustanowiono zamienne 
„święto odrodzenia” - 22 lipca.  
Wspomnieć należy, że swój udział w przela-
nej krwi za wolność i niepodległość ojczyzny, 
mają także dawni mieszkańcy byłej gminy 
Rogozino. Gminy która powstała za czasów 
Królestwa Polskiego z obszaru dotychczaso-
wych gmin Boryszewo i Ciołkowko Niewątpli-
wie ważnym – a może najważniejszym w 
historii tego terenu - akcentem patriotycznym 
było ufundowanie w 1939 roku pomnika po-
święconego pamięci bohaterów poległych w 
walce o niepodległość Polski.  
Chcąc przybliżyć Państwu te chwile, prezen-
tujemy artykuł opublikowany w katolickim 
piśmie codziennym „Głos Mazowiecki”, bę-
dący relacją z uroczystości odsłonięcia i 
poświęcenia pomnika niepodległości w Ro-
gozinie, które miały miejsce dwa tygodnie 
przed wybuchem II wojny światowej tj. 15 
sierpnia 1939r. 
Z uwagi na słabą czytelność tekstu źródło-
wego, przedstawiamy poniżej treść w/w arty-
kułu (pisownia oryginalna). 
Głos Mazowiecki, Katolickie Pismo Co-
dzienne 
Płock, środa 16 sierpnia 1939 r., Nr. 186 
„Z trudu i krwi naszej Polska powstała, by 
żyć”. 
Z uroczystości odsłonięcia i poświęcenia 

pomnika niepodległości w Rogozinie. 
Nie ma chyba gminy na Mazowszu Płockim, 
która mogła by się poszczycić wybudowa-
niem tak okazałego i pięknego w swej sym-
bolice pomnika, jaki wystawiła gmina Ro-
gozino w powiecie płockim, dla uczczenia 
tych, którzy w walkach o wolność 
i niepodległość Ojczyzny życie swe położyli. 
Wspaniały ten pomnik wzniesiono niedaleko 
wsi Rogozino na polu p.p. Bombałów na 
8‑ym klm szosy płockiej (na Warszawę 
przez Płońsk). Około 4 mtr wysokości potęż-
ny cokół przedstawia w różnych symbolach 
Polskę wyzwalającą się z niewoli, a na coko-
le znajduje się olbrzymi orzeł jagielloński w 
zrywie do lotu. Pomnik wykonany jest z gra-
nitowego kamienia. Koszt pomnika wyniósł 
3.000 zł. Sumę tę złożyła dobrowolnymi ofia-
rami ludność gm. Rogozino, a większą ofiarą 
trudem i staraniem do budowy tego wspania-
łego przyczynił się p. prezes T. Jaźwiński, 
właściciel maj. Ślepkowo, który był też inicja-
torem budowy tego pomnika. Do Komitetu 
budowy pomnika, oprócz p. T. Jaźwińskiego 
wchodzili p.p. Jan Niedzielak, oraz naucz. 
Hińc, obaj z Podolszyc. Projekt pomnika dał 
nieżyjący już dziś dyrektor płockiego Mu-
zeum Diecezjalnego, ś. P. ks. Kan. Aleksan-
der Dmochowski. Wykonał pomnik pan 
Chmielewski z Płocka. Na froncie pomnika 
wyryty jest następujący piękny napis: 
„Z trudu i krwi naszej Polska powstała, by 
żyć, 1914-1920.” 
Na uroczystość odsłonięcia pomnika wybra-
no trafnie wczorajsze święto Matki Bożej, 
dzień rocznicy wiekopomnego „Cudu nad 
Wisłą”. Piękna ta, a dla gm. Rogozino histo-

ryczna uroczystość zgromadziła kilka tysięcy 
osób z dalszych nawet okolic. Reprezento-
wane były wszystkie warstwy społeczeń-
stwa: ziemiaństwo, nauczycielstwo, drobni 
rolnicy, służba folwarczna itd. Z płockich 
przedstawicieli władz cywilnych i wojsko-
wych przybyli m. i. p. wicestarosta mgr 
Okniński, p. pułkownik Stępkowski, 
p. mjr. Nowacki, p. nacz. Witosławski. Poza 
tym przybyło z Płocka specjalnym autobu-
sem przeszło 40 umundurowanych 
b. ochotników wojennych z członkami zarzą-
du p.p. mgr. Krzemińskim i kierown. Krusie-
wiczem na czele oraz szereg gości i orkie-
stra wojskowa pułku Strzelców Konnych. 
Uroczystość rozpoczęły przemówienia wójta 
gm. Rogozino, p. Mikulskiego i prezesa Ko-
mitetu budowy, p. T. Jaźwińskiego. Przed-
stawili oni sprawozdania z historii budowy 
pomnika i jego strony finansowej, po czym 
prob. Parafii Imielnica, ks. kan. 
Wł. Skierkowski dokonał poświęcenia pomni-
ka. W swym przemówieniu podniósł ks. kan. 
Skierkowski ofiarność ludności gminy Ro-
gozino, a szczególnie p. prezesa Jaźwińskie-
go, który grubym groszem przyczynił się do 
wzniesienia tego pomnika. Przedstawił na-
stępnie znaczenie pomników i mówił o tym, 
jaki powinien być typ Polaka jako obywatela-
żołnierza. 
W imieniu władz państwowych przemówił p. 
wicestarosta Okniński. Nawiązując do Świę-
ta Żołnierza Polskiego, skreślił historię jego 
zwycięstw od Grunwaldu do „Cudu nad Wi-
słą” w roku 1920. W zakończeniu swego 
przemówienia zaapelował do gminników, 
aby corocznie w dniu rocznicy historycznego 
„Cudu nad Wisłą”, 15 sierpnia gromadzili się 
u stóp tego pomnika o wspominali rycerskie 
czyny polskiego żołnierza. 
Z kolei miejscowy chór odśpiewał pieśń ry-
cerstwa polskiego „Bogurodzica”, poczem 
przemówienia patriotyczne, przeplecione 
deklamacjami odpowiednich wierszy (przez 
chłopców i dziewczęta wiejskie) wygłosili p. 
naucz. Hińc z Podolszyc i p. Zieliński, gospo-
darz z Rogozina. 
Jako ostatni zabrał głos przedstawiciel armii, 
p. mjr. Nowacki 
- Wielkie chmury – mówił m. i. – kłębią się 
nad nami i niosą wielkie chwile. Dla tego też 
dziś oczy wszystkich w szczególny sposób 
zwrócone są na tych, którzy życie swoje 
oddali za świętą sprawę, oraz na tych, którzy 
zastąpili ich szeregi. Żołnierz polski znany 
jest w całym świecie ze swego męstwa, wy-
trwałości i umiejętności bojowej. Żołnierz 
polski posiada niespożytą siłę, której źró-
dłem i mocą jest jego wiara w Boga. Tam, 
gdziekolwiek żołnierz polski stał, tam stawał i 
krzyż, wykonany rękoma naszego żołnierz. 
Religijność naszego żołnierza to siła najwyż-
sza, bo gdzie Bóg, tam zwycięstwo. Kto 

przeciw Bogu wojuje, ten przegrywa. 
W końcu swego świetnego przemówienia 
żołnierskiego p. mjr. Nowacki podniósł 
z uznaniem zasługi inicjatorów i fundatorów 
pomnika i dzisiejszej uroczystości i ser-
deczną wyraził radość, że w program tej 
miłej i podniosłej uroczystości wstawiono 
rycerską pieśń „Bogurodzica”. Przemówienia 
p. mjr. Nowackiego wywarło na wszystkich 
głębokie wrażenie. 
Uroczystość zakończono Rotą „Nie rzucim 
ziemi”. Całość wywarła wrażenie, które na 
długo w życiu ludności gminy Rogozino bę-
dzie niezatartym wspomnieniem. Fundatorzy 
pomnika i organizatorzy wczorajszej uroczy-
stości mogą być dumni, że tak wspaniałego 
dokonali dzieła. 
Historia szybko napisała ciąg dalszy. Wybu-
chła wojna. Najprawdopodobniej jeszcze 
tego samego 1939 roku lub wiosną 1940 
żołdacy Wehrmachtu wysadzili w powietrze 
pomnik w Rogozinie. Jak niesie wieść, oko-
liczni mieszkańcy pod osłoną nocy 
z narażeniem życia przeciągnęli ocalałe 
fragmenty rzeźby orła na pobliską posesję 
i zakopali je. Najprawdopodobniej leżą tam 
do dziś pod grubą warstwą ziemi. 
Losy wojenne nie oszczędziły też fundatorów 
pomnika. Teofil Jaźwiński ziemianin ze Ślep-
kowa oraz Czesław Hińc, kierownik szkoły w 
Rogozinie zginęli w niemieckich obozach 
śmierci. Projektant pomnika - ks. kanonik 
Aleksander Dmochowski, ówczesny kustosz 
płockiego Muzeum Diecezjalnego, nie do-
czekał jego odsłonięcia - zmarł jesienią 1938 
roku. Wygłaszający płomienne, patriotyczne 
przemówienie podczas uroczystości odsło-
nięcia pomnika, major Władysław Nowacki, 
oficer Wojska Polskiego, oddał wkrótce swo-
je życie Ojczyźnie - zginął 26 września 193-
9 roku w bitwie, jaką jego jednostka - płocki 
4 Pułk Strzelców Konnych stoczył z Niemca-
mi pod Krasnobrodem koło Zamościa. 
W ubiegłym roku Rada Gminy na wniosek 
mieszkańców Rogozina, chcących upamięt-
nić doniosłe wydarzenia i wspaniałych ludzi, 
nadała rondu w Rogozinie (znajdującemu się 
w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów 
od ówczesnej lokalizacji pomnika - obecnie 
skrzyżowanie ulic: Płockiej i Wiejskiej) na-
zwę Rondo im. Patriotów Ziemi Rogoziń-
skiej. 
Pamiętajmy o naszych patriotach  nie tylko w 
dniu narodowego święta, a w dowód 
wdzięczności i dumy zapalmy znicze w na-
szych gminnych  miejscach pamięci narodo-
wej. 
Krzysztof Czerwiński, Krzysztof Frączkowski 
Fotografie z 1939 r. autorstwa  p. Stanisława 

Waldemara Hińca  
p.s. Autorzy będą wdzięczni za wszelkiego 
rodzaju informacje i zdjęcia dotyczące tych 
wydarzeń. 
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