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Egzemplarz bezpłatny

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
życzymy optymizmu, nadziei,
wszelkiej pomyślności,
radosnych chwil
w gronie najbliższych
oraz wiary w lepszą przyszłość.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na
Film promujący Gminę Radzanowo.
Celem konkursu jest nowoczesna i atrakcyjna forma promocji gminy oraz wzrost jej rozpoznawalności w regionie.
Konkurs ma charakter otwarty, skierowany zarówno do amatorów jak i profesjonalistów zajmujących się produkcjami filmowymi.
Termin nadsyłania prac mija dnia 12 czerwca 2013.
Szczegóły konkursu oraz regulamin ukażą się na www.radzanowo.pl oraz www.facebook.com/GminaRadzanowo 29 marca 2013r.

Do wygrania atrakcyjne nagrody! ! !
Od listopada 2012 roku
Gmina Radzanowo

Ważne tematy

posiada profil na Facebook.com,
gdzie są zamieszczane
aktualne informacje
dotyczące naszej gminy.



Ustawa śmieciowa w naszej gminie



Gimnazjum oddane do użytku



Hala sportowa na ukończeniu

Zachęcamy do polubienia nas



Fundusze unijne po 2013 roku

Zawsze aktualne informacje z Gminy Radzanowo znajdziesz na stronie internetowej www.radzanowo.pl
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I N F O R M AT O R
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
poniedziałek

7:30 - 15:30

wtorek

7:30 - 15:30

środa

7:30 - 15:30

czwartek

7:30 - 15:30

piątek

8:00 - 16:00

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

S z a n o w n i C z y t e l n i c y, M i e s z k a ń c y G m i n y R a d z a n o w o !
Mam satysfakcję, że po raz kolejny mogę zwrócić się do Państwa za pośrednictwem „Naszej Gminy”, organu prasowego społeczności gminy Radzanowo.
Powiem więcej, to mój obowiązek. Nim
przejdę do podzielenia się paroma uwagami i spostrzeżeniami, będącymi rezultatem piastowania zaszczytnej, ale trudnej funkcji wójta, proszę przyjąć najserdeczniejsze
życzenia
wielkanocne.
Zmartwychwstanie Chrystusa to nasze
największe święto religijne, czas braterskiej życzliwości i miłości, wystudzenia
emocji, spojrzenia w przeszłość, pewnej
refleksji nad przebytą drogą i wytyczenia
nowych horyzontów.
Jestem człowiekiem na tyle już życiowo
doświadczonym, że stać mnie na chłodną ocenę rzeczywistości, która nas otacza. Zarówno tej widzianej w szerszej
perspektywie, jak też lokalnej, najbliższej, wprost namacalnej. Pochodzę
stąd, myślę, że znam wszystkich osobiście. Szanuję ludzi, cenię dobrą robotę,
rozumiem intencje, ale widzę także
ciemniejsze strony naszych charakterów. Jako wójt odpowiadam przed wyborcami i własnym sumieniem, przed
prawem także za sprawne funkcjonowanie urzędu i dbanie o miejscową społeczność. Nie przeceniam osiągnięć
własnych, nie mamię wielkimi wizjami
czy cytatami światłych ludzi. Działam tu i
teraz na miarę możliwości, a czasami
nawet ponad możliwościami.
Powoli, lecz nieubłagalnie czas upływa,
zatem i nasza kadencja. Warto więc
posumować to co się dotychczas udało.
W ostatnich latach na inwestycje, które
poczyniliśmy na terenie gminy wydaliśmy 20 mln złotych, w tym 14 mln złotych środków zewnętrznych. Ta ogromna ilość pieniędzy pochodziła z Unii
Europejskiej. Trzeba jednak umieć było
po nie sięgnąć i to nam się udało. W
niemałym powiecie płockim stawia to
nas w ścisłej czołówce obok tak zamożnych gmin jak Słupno czy Stara Biała.
Wydatkowanie tej kwoty pociągnęło
jednak za sobą, gdyż takie są wymogi,
spory udział własny. Nie zadłużyliśmy
jednak gminy ponad miarę, co pozwala
nam na bezpieczną działalność w bliższej i dalszej przyszłości.
Przypomnę najważniejsze inwestycje.

Orlik w Rogozinie-nowy sezon

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

Rozbudowaliśmy szkołę w Radzanowie,
zwiększając o 30 proc. liczbę jej sal i
pracowni, kończymy w czerwcu budowę
pełnowymiarowej hali sportowej. Mamy
więc kompletną placówkę oświatową na
lata. Zmodernizowaliśmy też dwa ważne obiekty komunalne podnoszące standard życia codziennego: Stację Uzdatniania Wody w Juryszewie i oczyszczalnię ścieków w Woźnikach. Zbudowaliśmy sieć kanalizacyjną w Radzanowie
oraz wybudowaliśmy osiem kilometrów
pełnowartościowych odcinków dróg w
Ciółkówku, Czerniewie, Wodzyminie i
Białkowie. Powstała też świetlica wiejska w Kosinie. Uważam, że ten pakiet
inwestycyjny był przemyślany i zgodny
z hierarchią potrzeb mieszkańców gminy. Dziś konsumujemy owoce dawnej
pracy.
Z przyjemnością wspominam działalność rady kadencji 2006–2010. Była
codzienna, wytężona praca, wzajemny
szacunek i zaufanie, troska o wspólny a
nie partykularny, wręcz sobkowski interes. Dzięki temu udało się nam wypracować program inwestycyjny będący
przedmiotem naszej dumy.
Przychylam się do poglądu, że reforma
samorządowa sprzed ponad dwudziestu
lat, to sukces Polski odrodzonej. Nie
zwalnia to jednak nas od jej doskonalenia. Samorząd stanowią ludzie żywi, w
naszym przypadku miejscowi, często
są z sąsiedztwa. Samorząd to nie tylko
zaszczyt, to przede wszystkim obowiązek publiczny wobec innych, jak to za
Albertem Einsteinem pięknie ujęła Przewodnicząca naszej rady Jolanta Sochacka. Zatem ludźmi zaufania społecznego nie powinien i nie może kierować
interes środowiskowy ani tym bardziej
osobisty. Gmina nie jest dobrym Świętym Mikołajem z workiem pieniędzy rozdającym wokół prezenty. Budżet zawsze
jest za mały i zamknięty, toteż dobrze
jest wiedzieć… skąd się biorą złotówki.
Mam wrażenie, że nie wszyscy to wiedzą, chociaż powinni.
Nie można uporczywie tkwić przy stanowisku obrony maleńkiej szkoły, której
utrzymanie kosztuje gminę, czyli nas,
730 tys. złotych rocznie, uczy się w niej
pól setki dzieci, prognoza demograficzna nie jest optymistyczna, przeciętnie do

Boisko w Rogozinie powstało w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK
2012". Program ten zakładał budowę
ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Głównym celem programu było przede
wszystkim udostępnienie dzieciom i
młodzieży nowoczesnej infrastruktury
sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod
okiem trenera - animatora, jak również
popularyzację aktywnego stylu życia,
a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką. Zgodnie z Zarządzeniem nr
3/2012 Wójta Gminy Radzanowo z
dnia 01.02.2012r. administratorem
obiektu jest Centrum Kultury i Sportu w
Radzanowie. Od 1 marca 2013r. do

30 czerwca 2013r. godziny otwarcia:
- Poniedziałek – Piątek: 1500 - 2100
- Sobota – Niedziela: 1400 - 1900
Animatorzy:
Norbert Pałysa
Sławomir Piechociński
Sławomir Tyński
Rezerwacje obiektu dla grup zorganizowanych:
-Poniedziałek – Piątek: 1800 – 2100 (dwie
grupy)
-Sobota – Niedziela: 1600 – 1900 (dwie
grupy)
Rezerwacji można dokonać w godzinach
pracy Orlika u animatorów.
Zawody sportowe:
Kwiecień, Maj – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR ORLIKA
Czerwiec – RODZINNY PIKNIK SPORTOWY
Obiekt nieczynny w dniach:
-29.03 Wielki Piątek
-30.03 Wielka Sobota
-31.03 Wielkanoc
-01.04 Poniedziałek Wielkanocny
-03.05 Święto Pracy
RK

jednej klasy uczęszcza ok. ośmiorga
dzieci. Tymczasem w odległości 8 km,
raptem 10 minut jazdy wygodnym autobusem, znajduje się placówka oświatowa na miarę XXI wieku. Nawet pobieżna
analiza kosztów daje pół miliona
oszczędności. Czasy się zmieniły. Nie
da się już obronić mikroszkół. Kiedyś w
dobie analfabetyzmu były one potrzebne
także jako obiekty kulturalne. Dziś życie
stawia przed nami inne wymagania.
Kolejny przykład. Forsowanie finansowego udziału naszej gminy w kosztach
modernizacji drogi powiatowej przez
Kosino. Ogłoszony przez Starostwo w
ubiegłym roku program wymaga od
gmin udziału w kwocie 1 mln zł. Gmina
Radzanowo nie przystąpiła do programu
z przyczyn ekonomicznych. W aktualnej
sytuacji finansowej wymaga to zaciągnięcia kredytu w całości potrzebnej
kwoty. Obstowanie przy tym projekcie
jest działaniem wymagającym wielkiego
rozsądku, ponieważ to my dysponujemy
groszem podatników. Budżet gminy to
nie sztuka sukna, które można rozrywać
na drobne kawałki. Nasza gmina posiada ok. 150 km dróg gminnych, gdzie
przynajmniej kilka wymaga pilnej modernizacji, jak ulica Begno w Radzanowie i
ulica Słoneczna w Rogozinie oraz drogi
w Starym Boryszewie, Brochocinku,
Juryszewie czy Szczytnie.
Najbliższe kilkanaście miesięcy nie będzie łatwe. Minister finansów narzucił na
samorządy twarde wymagania, które
osobiście nazywam kagańcem Rostowskiego. Położono barierę w zadłużaniu
gmin, a przez to trudno będzie konsumować większe środki europejskie, jeśli
nie zwiększy się dochodów własnych.
Jak tymczasem je zwiększyć, gdy utrzymujemy kosztowne placówki, ponadto w
przypadku naszej gminy mamy o wiele
wyższe tzw. koszty bieżące, chociażby
utrzymywanie placówek przedszkolnych
- 1,6mln zł. Dlatego tak ważny jest mądry samorząd w głównej mierze Rada
Gminy, do której powinni trafiać ludzie
wiedzący jaka jest droga od polityki do
ekonomii i z powrotem. Po prostu trzeba
wiedzieć skąd się biorą pieniądze.
Tadeusz Pokorski
Wójt Gminy Radzanowo

Usługi GCI
w Radzanowie
Zapraszamy
do korzystania z usług
Gminnego
Centrum Informacji
w
Radzanowie:
-skanowania
dokumentów,
pisania i drukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
-bindowania dokumentów
-laminowania,
-działalności reklamowo - informacyjnej,
wykonywania wizytówek, dyplomów i
innych dokumentów graficznych.
W GCI można skorzystać również z:
 sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
 zasobów informacji sieci Internet,
 kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
pomocy przy poszukiwaniu pracy.
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Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy
SZANOWNI MIESZKAŃCY
GMINY RADZANOWO!
Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać
nowe zasady odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Radzanowo. Gmina wyłoni w przetargu firmę, która będzie
odbierać odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Zgodnie z zapisami nowej ustawy (Art. 3c)
gminy są zobowiązane ograniczyć masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowisk:
-do 16 lipca 2013r. – do nie więcej niż
50% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w stosunku do roku 1995;
-do 16 lipca 2020r. – do nie więcej niż
35% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w stosunku do roku 1955.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomu recyklingu przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy są zobowiązane do osiągnięcia do 2020 roku:
-50% wagowo: papier, metal, plastik,
szkło;
-70% wagowo: inne materiały niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe.
W związku z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi Rada Gminy
Radzanowo podjęła następujące uchwały:
1. W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Radzanowo;
2. W sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty;
3. W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
4. W sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów;
5. W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
właściciele nieruchomości zobowiązani są
do prowadzenia selektywnego zbierania
powstających odpadów, a odbierających
odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:
1.Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
2.Przeterminowanych leków i chemikaliów,
3.Zużytych baterii i akumulatorów,
4.Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
5.Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
6.Odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
7.Zużytych opon,
8.Odpadów zielonych,
9.Papieru,
10.Szkła,
11.Odpadów wielomateriałowych,
12.Tworzyw sztucznych,
13.Odpadów ulegających biodegradacji, w
tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
14.Metali.
Gmina będzie miała obowiązek zapewnić
właściwe zagospodarowanie odebranych
od mieszkańców odpadów oraz umożliwić
selektywne zbieranie odpadów.
Dla właścicieli nieruchomości (rozumie się
przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością), na
których zamieszkują mieszkańcy, określono następujące barwy oraz minimalną
pojemność pojemników lub worków do
selektywnego zbierania odpadów na terenie nieruchomości zgodnie z przyjętym
regulaminem:
1.Przezroczysty o pojemności 120 L:
papier (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.), tworzywa sztuczne

2.Czarny o pojemności 120 L: szkło,
metal, opakowania wielomateriałowe.
Dopuszcza się również, aby odpady ulegające biodegradacji zbierać i kompostować
w przydomowych kompostownikach.
Zgodnie z przyjętym regulaminem ustalono
następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, na których
zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego
pojemnika korzysta:
1.do 3 osób – o pojemności 120 L;
2.do 4-6 osób – o pojemności 240 L;
3.nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż
9 osób – o pojemności 240 L i 120 L;
4.nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 12
osób – o pojemności 2 x 240 L;
Dla właścicieli nieruchomości w innego
rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli
w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy,
minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:
1.nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 15
osób – o pojemności 3 x 240 L;
2.nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25
osób – o pojemności 1100 L,
3.nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30
osób – o pojemności 1100 L i 120 L
Częstotliwość i sposoby pozbywania się
odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów
przeznaczonych do użytku publicznego:
- właściciele nieruchomości obowiązani są
do pozbywania się z niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych z
terenu nieruchomości co najmniej raz w
miesiącu.
-właściciele nieruchomości zobowiązani są
do pozbywania się z terenu nieruchomości
segregowanych odpadów komunalnych, co
najmniej raz w miesiącu.
-właściciele nieruchomości obowiązani są
do pozbywania się nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia
się urządzeń do gromadzenia nieczystości
ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
Pozbywanie się odpadów komunalnych
przez właścicieli nieruchomości odbywa się
poprzez ich umieszczenie w odpowiednich
pojemnikach, a następnie przekazanie ich
odbierającemu odpady.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest
udostępnić pojemniki przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych, na czas
odbierania tych odpadów w szczególności

poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające
swobodny do nich dojazd.
Gmina zorganizuje Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, który
zlokalizowany będzie na terenie Oczyszczalni Ścieków w Woźnikach, dając możliwość nieodpłatnego oddania:
1.Odpadów problemowych (np. baterie,
akumulatory, przeterminowane leki, opakowania po substancjach niebezpiecznych)
2.Odpadów wielkogabarytowych
3.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Dodatkowo mieszkańcy będą mogli skorzystać z mobilnej zbiórki odpadów, o
której będą poinformowani wcześniej.
Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy
Radzanowo stawka opłaty będzie wynosić:
1.Stawkę opłaty za odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych przyjęto w wysokości 12 zł miesięcznie/
osobę.
2.Stawka opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, jeżeli są zbierane i
odbierane w sposób selektywny wynosi 6 zł miesięcznie/osobę.
W zamian za uiszczoną opłatę Gmina
będzie:
1.Utrzymywać Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
2.Przedsiębiorca (wyłoniony w drodze
przetargu) odbierze zebrane odpady i
przekaże je do właściwego zagospodarowania (koszty odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwienia).
3.Pokrywać koszty administracyjne systemu.
W związku z nowelizacją ustawy każdy
właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do dnia 31 marca 2013 roku
deklarację, która będzie podstawą do

naliczania opłaty ponoszonej przez mieszkańców. Wzór deklaracji jest dostępny na
stronie internetowej www.radzanowo.pl, w
Urzędzie Gminy Radzanowo i Gminnym
Centrum Informacji oraz u sołtysów każdej
wsi.
W przypadku zmiany danych będących
podstawą obliczenia opłaty właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmian. W razie niezłożenia
deklaracji Wójt Gminy określi w drodze
decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z nowelizacją ustawy mieszkańcy powinni pamiętać o rozwiązaniu
umowy z dotychczasowym odbiorcą :
1.Jeżeli termin wypowiedzenia umowy
wynosi trzy miesiące, to wypowiedzenie
umowy należy złożyć do końca marca
2013r.
2.Jeżeli termin wypowiedzenia umowy
wynosi dwa miesiące, to wypowiedzenie
umowy należy złożyć do końca kwietnia
2013r.
3.Jeżeli termin wypowiedzenia umowy
wynosi jeden miesiąc, to wypowiedzenie
umowy należy złożyć do końca maja
2013r.
Aby system działał skutecznie, musimy
wyjść od najprostszego założenia, a zarazem najważniejszego w dziele wspólnego
utrzymania czystości i porządku wokół
siebie i w gminie – każdy człowiek wytwarza ,,śmieci”, a więc każdy musi być objęty
systemem. Wszyscy z pewnością mamy
nadzieję, że dzięki wprowadzeniu nowego
systemu zyskamy czyste powietrze, ulice i
pobocza, podwórka, a także pachnący,
zielony las, do którego spacer będzie czystą przyjemnością.
JB
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Zespół Szkół w Radzanowie na miarę potrzeb i oczekiwań lokalnych
Na początku marca br. gimnazjaliści rozpoczęli zajęcia w nowej, dobudowanej
części szkoły. Obie placówki oświatowe,
podstawówka i gimnazjum, mają oddzielne
wejścia i dwie różne szatnie wyposażone
w funkcjonalne szafki. Każdy uczeń otrzymał klucz do swojej szafki, w której może
umieścić obuwie na zmianę, okrycie
wierzchnie i przybory. –To ogromne udogodnienie – chwalą zadowoleni uczniowie.
Młodzież gimnazjum ma do dyspozycji 9
sal lekcyjnych z zapleczami na pomoce
naukowe. Pomieszczenia przy klasopracowniach są wykorzystywane przez nauczycieli do samodzielnej pracy polegającej na przygotowywaniu się do lekcji,
sprawdzaniu prac klasowych czy testów
kompetencji uczniowskich. Sale lekcyjne
są przysposobione do prowadzenia zajęć
z różnych przedmiotów; są nimi pracownie: polonistyczna, matematyczna, histo-

ryczna i wiedzy o społeczeństwie, chemiczno-fizyczna,biologiczno-geograficzna,
techniczno-plastyczna i zajęć artystycznych. Wizytówkami szkoły są: pracownia
językowo-komputerowa na 16 stanowisk
uczniowskich, wyposażona w sprzęt wysokiej jakości oraz pracownia komputerowa
nowocześnie zaopatrzona i spełniająca
wymagane standardy kształcenia. Nie
mogłoby zabraknąć też gabinetów dla
pedagoga szkolnego i logopedy. Również
pokój nauczycielski jest przestrzenny,
funkcjonalny, przylega do niego pomieszczenie socjalne niezbędne w zakładzie
pracy. W dobudowanej części znajdują się
też sale z przeznaczeniem na bibliotekę, a
przy niej czytelnię, sekretariat, gabinety
dyrekcji Zespołu Szkół, a także pokój indywidualnych spotkań z rodzicami. Młodzież
dojeżdżająca i dowożona w oczekiwaniu
na zajęcia spędza czas w świetlicy pod

fachową opieką nauczyciela. Nie jest to
czas marnotrawiony; odrabiają prace domowe, opracowywują i przygotowywują
projekty edukacyjne, systematyzują wiedzę do sprawdzianów. Potrzebne są tylko
chęci, zdroworozsądkowy sposób wykorzystania czasu w szkole i odpowiedzialne
podejście do obowiązków. Uczniowie mają
możliwość korzystania z toalet bardzo
dobrze wyposażonych; na każdej kondygnacji jedna jest przystosowana dla dzieci
niepełnosprawnych. Dyrektor Zespołu
Szkół, Bolesław Urbaniak, dokonał też
reorganizacji pracy obsługi. Pozwala to na
utrzymanie należytej czystości we wszystkich pomieszczeniach. Obiekt oraz teren
są całodobowo monitorowane, aby każde
dziecko czuło się tutaj bezpiecznie. Dzięki
rozbudowie warunki nauki i pracy uległy
diametralnej poprawie. Dodatkowe pomieszczenia rozwiązały problem organiza-

cji zajęć w Szkole Podstawowej, dzieci
uczą się na jedną zmianę. Został też rozwiązany problem organizowania dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających zainteresowania lub wyrównujących szanse
edukacyjne. Oferta szkół w tym zakresie
jest bardzo bogata, oczekiwać należy odpowiedzialnego uczestnictwa uczniów i
konsekwentnego wsparcia rodziców, bo
udział dzieci w tych zajęciach uzależniony
jest od ich zgody. Nie byłoby rozbudowy
szkoły, gdyby nie godne podziwu i uznania
społecznego zaangażowanie wójta Tadeusza Pokorskiego, Rady Gminy Radzanowo, Urzędu Gminy i dyrektora Bolesława
Urbaniaka. To, co teoretycznie wydawało
się niemożliwe, praktycznie stało się możliwe.
SP-K

Fundusze Unijne po 2013 roku
W obecnym roku dobiega końca okres
budżetowy Unii Europejskiej 2007 -2013.
Nadszedł więc czas podsumowań i refleksji odnośnie pozyskanych środków. Trzeba przyznać, że mijający okres był dla nas
bardzo pomyślny i korzystny, gdyż zarówno cała Polska ,jak i Nasza Gmina Radzanowo zyskała znaczne wsparcie dzięki
funduszom unijnym. Rozważając otrzymane kwoty i zrealizowane dzięki nim przedsięwzięcia, już dziś warto pokusić się o
pewne przemyślenia na temat tego, co
nas czeka w nowej perspektywie unijnej
2014 – 2020. Godnym uwagi jest fakt, że
nasza gmina w latach 2007 – 2013 pozyskała kwotę ponad 14 mln złotych na realizację kluczowych projektów. Do najważniejszych należy: modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Juryszewie, budowa
ok.. 7 km dróg o nawierzchni asfaltowej,
tworzenie miejsc kulturowych, takich jak

świetlica w Kosinie. Ważnym przedsięwzięciem z punktu widzenia mieszkańców
było również odnowienie centrum Radzanowa wraz z modernizacją części ulicy
Spółdzielczej i części ulicy Rolnej, a także
budowa przy nich chodnika i oświetlenia.
Obecnie w końcowy etap wkraczają prace
przy rozbudowie Zespołu Szkół w Radzanowie wraz z budową hali sportowej oraz
roboty związane z siecią kanalizacji i modernizacją oczyszczalni ścieków w Woźnikach. Oprócz wyżej wymienionych inwestycji należy wspomnieć, że gmina pozyskała dodatkowo szereg funduszy na zadania, które nie zostały jeszcze rozpoczęte, należą do nich kontynuacja budowy
chodnika przy ulicy Spółdzielczej w Radzanowie, na odcinku od skrzyżowania tej
ulicy z ulicą Rolną w stronę ul. Zielonej
oraz modernizacja Domu Ludowego w
Rogozinie i jego adaptacja na lokalne cen-

trum kultury. Nowa perspektywa dofinansowań zaczyna się od 2014 roku. Znając
zasady i warunki udzielania dotacji unijnych oraz opierając się na nabytych doświadczeniach przy pisaniu wniosków,
ośmielę się postawić za pewne, że nowe
środki z Unii dotrą do nas najwcześniej w
2015 lub nawet w 2016 roku. Czego zatem
należy się spodziewać po roku 2014? Wiemy już, że Polska otrzyma dla wielu
„kontrowersyjne” 106 mld euro na realizację zadań w zakresie polityki spójności,
polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. Kolejną wiadomą jest, że inwestycje
realizowane w nowym okresie będą dofinansowywane w 80% wartości całego
projektu, ponadto ma powstać nowy instrument mający na celu wspieranie młodzieży w poszukiwaniu zatrudnienia.
Znaczna część środków ma zostać przeznaczona na zadnia z zakresu ochrony

środowiska, w tym termomodernizację
obiektów i inwestycje wodno – kanalizacyjne. W dodatku Unia będzie stawiać na
projekty partnerskie realizowane wspólnie
przez kilka gmin, które w sposób kompleksowy pozwolą rozwiązać istotne problemy
na danym terenie. Podsumowując uważam, że lata 2014 – 2020 stworzą szanse
rozwojowe dla naszej Małej Ojczyzny.
Dlatego zachęcam mieszkańców, abyśmy
wspólnie przygotowali się do pozyskania
kolejnych funduszy unijnych. W tym celu
chciałbym przeprowadzić szereg spotkań i
przy pomocy Państwa opracować indywidualne plany odnowy i nakreślić główne
kierunki rozwojowe dla każdej miejscowości z terenu gminy.

oraz chodnikami. W finalny etap wkraczają
prace związane z budową kanalizacji. Sama sieć została już praktycznie wykonana,
pozostało jeszcze uporządkowanie nawierzchni ulic, na których prowadzona była
inwestycja. Warto w tym miejscu dodać, iż
przy okazji budowy kanalizacji na ul.
Szkolnej odnowiony zostanie również

chodnik na odcinku od Centrum Kultury i
Sportu do skrzyżowania z ulica Krótką. Na
ukończeniu jest również zadanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Woźnikach.
W wyniku prac obiekt zostanie rozbudowany o urządzenia pozwalające włączyć do
oczyszczalni nowe odcinki kanalizacji.
SZ

Sylwester Ziemkiewicz
Referat rolnictwa i budownictwa

Inwestycje na ukończeniu
W pierwszej połowie 2013 roku mają dobiec końca trzy gminne inwestycje realizowane przy udziale środków z budżetu Unii
Europejskiej, a mianowicie budowa hali
sportowej w Radzanowie, rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radzanowie oraz
modernizacja oczyszczalni ścieków w
Woźnikach. Prace związane z budową hali

sportowej są prowadzone zgodnie z założonym harmonogramem. Okres zimy nie
przeszkodził wykonawcy w realizacji zadania. Jeśli wszystko będzie przebiegać
zgodnie planem, to do końca czerwca
powstanie nowoczesny obiekt sportowy
wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą tj. parkingiem wraz z oświetleniem
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Kilka słów Przew odniczącej Rady Gminy – Jolanty Sochackiej
Czytelnicy!
Kolejny raz mam przyjemność wypowiedzieć się na temat pracy Rady Gminy na
łamach biuletynu. Jako mieszkańcy gminy
tworzymy wspólnotę samorządową. Zajmują nas różnorodne problemy. Rada
Gminy ma za zadanie rozstrzygać wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy, zgodnie art.18 ust.2 pkt.4, należy
uchwalanie budżetu gminy. Na rok 2013
zaplanowano dochody w łącznej kwocie
26 771 136,60zł na które składają się
m.in. dochody od osób fizycznych i prawnych w kwocie 9 210 835,00zł subwencje
oświatowe, 4 544 736,00zł, subwencje
ogólne 1 868 941,00zł , dotacje na pomoc
społeczną 2 332 398,00zł.
Kolejnym elementem budżetu są prognozowane wydatki gminy, które zaplanowano
na kwotę 25 790 501,60zł. W związku z
powyższym nadwyżka budżetowa wynosi
980 635,00zł. Przykładowe wydatki to:
oświata i wychowanie -7 838 827,60zł,
pomoc społeczna-2 776 080,00zł, transport i łączność- 1 201 275,00zł, czy infrastruktura wodociągowo- sanitacyjna wsi
2 755 969,00zł. Na ostatniej sesji Rada
podjęła m.in. uchwałę, Nr XXXI/198/2013
z dnia 21.02.2013r w sprawie Statutu Gminy Radzanowo, która została ogłoszona
W Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z dnia 8 marca 2013r
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia i określa :
1)ustrój Gminy Radzanowo ,
2)zasady tworzenia, łączenia, podziału i
znoszenia jednostek pomocniczych Gminy
oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy,
3)organizację wewnętrzną oraz tryb pracy
Rady Gminy Radzanowo, komisji Rady
Gminy,
4)tryb pracy Wójta Gminy Radzanowo,
5)zasady tworzenia klubów radnych Rady
Gminy Radzanowo,
6)zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich.
Poprzedni Statut uchwalono w dniu 15
lutego 2007r uchwałą nr 29/V/07 .
Doceniając wagę tematu ekologii w myśl
art.18 ust.2 pkt.6., Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie aktualizacji „Programu
ochrony środowiska dla gminy Radzanowo
na lata 2012 – 2016 z perspektywą do
roku 2019”. „Program ochrony środowiska
dla gminy Radzanowo na lata 2012 – 2016
z perspektywą do roku 2019” został sporządzony przez Wójta Gminy Radzanowo
w celu realizacji polityki ekologicznej państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Celem nadrzędnym Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Radzanowo jest osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju Gminy oraz poprawa jej atrakcyjności poprzez działania społeczne i inwestycyjne w zakresie
ochrony środowiska. Program obejmuje
analizowanie komponentów środowiska na
terenie Gminy takich jak:
1.Jakość wód i stosunki wodne.
2.Powietrze. Hałas. Promieniowanie elektromagnetyczne.
3.Poważne awarie i zagrożenia naturalne.
Ochrona przyrody i krajobrazu.
Celem strategicznym jest zwiększenie
świadomości ekologicznej społeczeństwa,
kształtowanie postaw proekologicznych
jego mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska. Cele operacyjne programu to m.in.: Prowadzenie
aktywnych form edukacji ekologicznej
dzieci i młodzieży, Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych
grup społeczeństwa w odniesieniu do środowiska, Kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych w szkołach z zakresu
ochrony środowiska przyrodniczego. Większość zaproponowanych działań wywrze

pozytywny wpływ na środo- Komisja Oświaty, Budżetu i Bezpieczeństwa przy pracy (od lewej: Wójt Gminy Tadeusz Pokorski, Radny Robert Tokarski, W-ce przewodnicząca
wisko. Uwzględniając roz- Komisji Ewa Przygoda, Przewodniczący Komisji Leszek Ura, W-ce przewodniczący Rady Gminy - Ryszard Jóźwiak i Adam Pietrzak oraz Skarbwój gospodarczy Gminy, nik Mariola Lorenc )
wzrost poziomu konsumpcji,
wzrost presji na obszary
cenne przyrodniczo, jak i
tereny
niezurbanizowane
brak realizacji zapisów POŚ
spowoduje istotne pogorszenie wszystkich elementów środowiska, co w przyszłości może wpłynąć na
wzrost
zanieczyszczenia
środowiska. Jednym z głównych problemów występujących na terenie Gminy Radzanowo (czytamy w w/w
programie), w których bardzo ważną funkcję stanowi
rolnictwo, są spływy powierzchniowe zanieczyszczeń, obciążone głównie
związkami
biogennymi
(azotem i fosforem) właśnie
pochodzenia
rolniczego.
Ponadto duże zagrożenie
stanowi niewłaściwe przechowywanie i stosowanie
nawozów sztucznych i organicznych, stosowanie chemicznych środ- ni Gminy oprócz pracy w Komisjach i se- 09.03.1941r. otrzymał wiadomość o plaków ochrony roślin oraz niewłaściwe wy- sjach spotykamy się z Państwem na ze- nach jego aresztowania i możliwości
konywanie zabiegów agrotechnicznych. braniach wiejskich i innych uroczysto- ucieczki. Nie opuścił swoich wiernych.
Melioracje wodne szczegółowe polegają ściach, których często jesteśmy współor- 10.03.1941r. wywieziono go do Płocka
na regulacji stosunków wodnych w celu ganizatorami. Wyrażam w tym miejscu wraz z innymi księżmi powiatu płockiego
polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, wdzięczność wszystkim mieszkańcom oraz właścicielem majątku Radzanowoułatwienia jej uprawy oraz na ochronie naszej Gminy, którzy przejawiają inicjaty- Hołyńskim i dziedzicem ze Ślepkowa –
użytków rolnych przed powodziami. Za- wę działań w swoich środowiskach i co Jaźwińskim. Z Płocka został przewieziony
grożenie dla zasobów wód stanowi nie- ma przełożenie na poprawę życia w na- do obozu w Działdowie i tam zamordowawłaściwe użytkowanie melioracji wodnych, szej gminie. Powyższe wymaga czasem ny 18 .09.1941r. Nie możemy zapomnieć i
odprowadzanie nieoczyszczonych wód poświęcenia, a czasem podjęcia trudnych, o bohaterach z powstania styczniowego.
opadowych z powierzchni zanieczyszczo- nieakceptowanych społecznie decyzji. Na naszym terenie wspierał działania ponych bezpośrednio do odbiorników oraz Wyrażam uznanie dla osób, które potrafią wstańców Proboszcz parafii Woźniki ks.
niewłaściwie prowadzona gospodarka ze spokojem i rozwagą (znając się na Józef Cybulski, który został aresztowany i
odpadami, jak np. dzikie wysypiska śmie- rzeczy) profesjonalnie rozwiązywać takie więziony przez Moskali za pomoc i ukryci. Sejm przyjął ustawę o utrzymaniu czy- problemy. W poprzednim numerze biulety- wanie powstańców. Decyzją naczelnika
stości i porządku w gminach czyli tzw. nu Pan Wójt w artykule pt: ”Świąteczny płockiego wojennego oddziału został
„Ustawę śmieciową”, która wzbudziła czas pojednania” zwrócił się z prośbą, aby uwolniony. Zmarł w Woźnikach 26 wrzeogromne kontrowersje (chociaż zapewne zmienić nazwę ronda. Myślę, że nic nie śnia 1890r. Pochowany został na miejscoma pomóc w eliminowaniu np. m.in. stoi na przeszkodzie, aby rozszerzyć gro- wym cmentarzu. Dziś proponuję podjąć
„dzikich wysypisk”). Państwo nałożyło na no osób, których pamięć uhonorowano w temat honorowego obywatelstwa gmiGminy obowiązek gospodarki odpadami nazwie, o kolejnych Patriotów z naszej ny. W praktyce obywatelstwo takie nadaje
komunalnymi, z czego nie są zadowoleni gminy- „Narody, które tracą pamięć – tra- się najczęściej osobom fizycznym, przynosamorządowcy, właściciele firm świadczą- cą życie”. Nadanie imienia rondu w na- szącym gminie zaszczyt (np. artystom,
cych usługi komunalne, a także mieszkań- szej gminie powinno być sprawą, która sportowcom urodzonym w miejscowości
cy, gdyż dla wielu rodzin jej wprowadzenie nas łączy a nie dzieli. Dobrze, jeśli miesz- położonej na obszarze gminy) lub z innych
oznacza podwyżkę cen wywozu śmieci. kańcy utożsamiają się z przywoływanymi względów zasłużonym dla gminy albo dla
Pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że Ra- postaciami. Historia wymaga od nas upa- kraju Okoliczności motywujące przyznanie
da Gminy odrzuciła wniosek Wójta doty- miętnienia bohaterów – Polaków przede tego zaszczytnego tytułu z reguły powinny
czący cen 12,00zł/osobę za odpady se- wszystkim tych z naszego terenu. Przypo- być wskazane w uzasadnieniu do uchwały
gregowane i 24,00zł/osobę za odpady minając postacie ważne dla rozwoju na- rady. Mam świadomość, że pracujemy nie
niesegregowane kierując się niezmienioną szego regionu, mamy poczucie przynależ- dla odznaczeń ani wyróżnień, ale dla zadotychczas średnią obowiązujących cen ności do społeczności lokalnej, motywuje- sady, jaką głosił mój ulubiony naukowiec za wywóz odpadów. Pragnę nadmienić, my siebie nawzajem do bezinteresownej Albert Einstein- „TYLKO ŻYCIE POŚWIĘże Gmina w trosce o mieszkańców, pono- pracy na rzecz innych i inspirujemy mło- CONE INNYM, JEST WARTE PRZEŻYsiła dodatkowe koszty rocznie ok. 100 tyś. dych ludzi do poszukiwania autorytetów. CIA”. W tym miejscu zapraszam Państwa
zł wywozu odpadów, które były wyrzuca- Dlatego też pozwolę sobie przywołać pa- do dyskusji na ten i pozostałe tematy
ne do pojemników selektywnej zbiórki. W mięć księdza Józefa Ogrodowicza. Od zawarte w gazetce „Nasza Gmina Radzazwiązku z powyższym kwoty uchwalone 09.08.1938r. sprawował funkcje probosz- nowo”. Pragniemy poznać Państwa opiprzez Radę tj 6,00zł i 12,00zł nie obejmu- cza w parafii Radzanowo. Był nieprzecięt- nie. W tym celu udostępniam adres:
ją całkowitych kosztów gospodarki odpa- nym człowiekiem, utworzył na terenie gmi- jolanta.sochacka@radzanowo.pl
dami, które generować mogą np. wydatki ny bibliotekę, aktywizował młodzież i naz tytułu transportu. Myślę, że jeszcze wie- uczycieli do pracy na rzecz rozwoju wsi, a
Jolanta Sochacka
lokrotnie będziemy zajmować się proble- w czasie wojny zorganizował zespół naPrzewodnicząca Rady Gminy Radzanowo
mem wywozu nieczystości. Szczególne uczycieli do dodatkowego nauczania. Dnia
zadania będzie miała Komisja Oświaty,
Budżetu, Bezpieczeństwa i Spraw Socjalnych, która ma szeroki zakres działania, tj: inicjowanie, opiniowanie i zmiany budżetu gminy w trakcie jego realizacji.
Pozwolę sobie ocenić, że Rada jest kreatywna, a Radni jako społecznicy ambitni.
Pragniemy sprostać Państwa oczekiwaniom, co w dzisiejszych warunkach nie
jest łatwą sprawą, bo wszędzie słyszymy,
że nie ma pieniędzy, a potrzeby rosną.
Wiek XXI wymusza na nas zmiany w każdej dziedzinie życia, chociaż najbardziej
przekłada się to na poprawę nawierzchni
dróg i wydawałoby się na tak prozaiczną
sprawę, jak budowa kanalizacji. Jako Rad-

Najbliższa Sesja Rady Gminy Radzanowo
odbędzie się 26 marca o godz. 14:00
w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu
w Radzanowie (ul. Szkolna 3)
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Św iat nauki w Radzanowie
W pierwszym tygodniu marca b.r. Komisja
Rolnictwa i Gospodarki Rady Gminy Radzanowo po raz drugi podjęła się organizacji konferencji naukowej w zakresie
uprawy roślin i nawożenia. Gościliśmy
znamienitych naukowców: pana dr inż.
Arkadiusza Artyszaka ze Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
(Wydział Rolnictwa i Biologii , Katedra
Agronomii) oraz pana dra inż. Witolda
Szczepaniaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Wydział Rolnictwa i
Bioinżynierii, Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska). Prawie siedemdziesięciu rolników przybyłych do sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w
Radzanowie miało możliwość wysłuchania
bardzo interesujących wykładów wygłoszonych przez naukowców – praktyków
oraz zadawania pytań na nurtujące ich
problemy. Dr inż. A. Artyszak podjął temat: „Czynniki beznakładowe w technologii produkcji zbóż, kukurydzy i rzepaku
ozimego”. Świetny wykład, wzbogacony
ponad setką slajdów traktował o uprawie
roli, doborze odmian (cechy użytkowe,
wyniki PDOiR, LZO) siewie (termin, gęstość, kierunek, staranność) oraz zbiorze i
przechowywaniu nasion. Prelegent zalecał, że decyzję o wyborze odmiany, niezależnie od gatunku, trzeba opierać na
obiektywnych wynikach Porejestrowego
Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO)
dostępnych na stronie http://www.coboru .
Pod uwagę należy brać przede wszystkim
fakt, czy odmiana znajduje się na liście
zalecanych do uprawy odmian (LZO) na
obszarze województwa. Bardzo dużą uwagę należy poświęcić plonowaniu poszczególnych odmian w rejonie gospodarstwa (a
nie średnio dla całego kraju) w zależności
od intensywności uprawy . Na samym
końcu dopiero powinno patrzeć się na
cenę materiału siewnego. Do siewu należy
używać wyłącznie materiału kwalifikowanego, mimo że wystarczy go wymieniać
raz na 3–4 lata. Stosowanie materiału
kwalifikowanego zdecydowanie poprawia
wielkość i jakość plonu. Jest to szczególnie ważne w wypadku odmian jakościowych pszenicy oraz w jęczmieniu browar-

nym. Zwracał uwagę iż należy unikać zakupu materiału siewnego z niepewnego
źródła! W wypadku stosowania własnego
ziarna zawsze wcześniej trzeba go zaprawić. Zaprawa musi dokładnie pokrywać
ziarniaki. Siew w optymalnym terminie jest
najważniejszym czynnikiem niewymagającym od rolnika wydawania pieniędzy, a
jedynym, za pomocą którego można wpłynąć na rozwój systemu korzeniowego
zbóż. Omawiał cechy decydujące o doborze odmian zbóż. Nadal wielu rolników
kieruje się przy wyborze odmian informacjami podawanymi przez firmy nasiennohodowlane i ich przedstawicieli. Często
zdarza się, niestety, że podają oni niepełny opis odmian. Na przykład w wypadku
odmian pszenicy ozimej o bardzo małej
mrozoodporności ta cecha jest pomijana.
Zamiast niej natomiast podkreśla się wysoki potencjał plonowania czy odporność
na niektóre choroby. W materiałach promocyjnych niektórych firm brakuje też informacji o chorobach, na które ta odmiana
jest wrażliwa. W ten sposób nabywca odmiany zostaje
wprowadzony celowo w
błąd. Znakomity wykład miał dr inż. Witold
Szczepaniak na temat „ Efektywne nawożenie podstawowym czynnikiem produkcyjnym roślin”, w którym konstatował Ile?
Dawka? Jaki nawóz? - forma, składniki
towarzyszące. Kiedy?- termin, podział
dawki Jak? - technika stosowania. Przedstawiciel Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu obszernie rozwinął swój temat–
mówił m.in., że w trakcie wegetacji roślin
rolnik może „sterować” łanem przede
wszystkim poprzez nawożenie azotem –
wysokość dawki i jej podział, gdyż zboża
silnie reagują na nawożenie tym składnikiem i w zależności od zaopatrzenia w
azot budują różną strukturę plonu –. Prelegent stwierdził, że celem nawożenia jest
dostarczenie roślinom składników pokarmowych w ilościach niezbędnych do uzyskania wysokiego plonu o pożądanej jakości oraz poprawa lub utrzymanie odpowiedniej żyzności gleby. Zwrócił uwagę
rolników na możliwość stymulacji odporności roślin poprzez odpowiednie nawożenie

Spotkanie autorskie w bibliotece

Uczniowie klas I miejscowego gimnazjum
mieli możliwość udziału w spotkaniu autorskim z Romanem Pankiewiczem, podróżnikiem, promującym książkę „Islandia Trzeci
żywioł”. Odbyło się ono 14 marca br. w sali

widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
z inicjatywy Kierownika biblioteki. W trakcie spotkania
autor opowiedział barwnie o
swoim trzyletnim pobycie w
Islandii. Wykorzystał formę
prezentacji multimedialnej,
ukazując w niej wiele interesujących informacji o tym
kraju: historię, przyrodę,
atrakcje turystyczne, infrastrukturę. Gość zachęcał
młodzież do nauki języków
obcych, które umożliwiają
podróże po świecie, poznanie kultury, zwyczajów i architektury różnych państw. Po spotkaniu była możliwość zakupu promowanej książki „Islandia
Trzeci żywioł”

Sportu w Radzanowie. Życzeniami: zdrowia, szczęścia i pomyślności w Nowym
2013 Roku młodzi artyści zakończyli jasełka. Następnie na scenie zaprezentowały
się uczennice z Zespołu Szkół w Radzanowie przygotowane pod kierunkiem Tomasza Zalewskiego – nauczyciela Publicznego Gimnazjum. Na zakończenie wystąpił
chór „Złota Jesień”, z którym widzowie
wspólnie śpiewali najpiękniejsze polskie
kolędy.
AP

rzepaku od pierwszej chwili wiosennej
wegetacji
wykorzystywany
zostanie
przede wszystkim do odbudowy aparatu
asymilacyjnego. Pamiętajmy-zwracał uwagę dr Szczepaniak- że od tego, w jakim
stopniu uda mu się odbudować rozetę
liściową, zależy wykorzystanie kolejnej
porcji składników pokarmowych podawanych im zwykle 2 tygodnie później. Rzepak jest skłonny wydawać pędy boczne
tylko wówczas, gdy ma zregenerowany
aparat asymilacyjny – powtarzał naukowiec. Ilość i waga pytań, jakimi zarzucili
wykładowców rolnicy, świadczy o problemach z nawożeniem i uprawą, z jakimi
borykają się w swoich gospodarstwach.
Mamy nadzieję, że dzięki tego rodzaju
szkoleniom i informacjom, jakie przekazali
wykładowcy, każdy z obecnych zebrał
odpowiednią wiedzę i wykorzysta ją w
swoich gospodarstwach. Bardzo dziękujemy rolnikom za przybycie i wielogodzinne,
aktywne uczestnictwo oraz wszystkim,
który okazali nam pomoc i zaangażowali
się w przygotowanie i sprawną organizację
konferencji.
Krzysztof Czerwiński, Jan Woja

Seniorzy świętują Dzień Kobiet

8 marca 2013 roku seniorzy z Koła nr 10 w
Radzanowie
Związku
Emerytów, Rencistów i
Inwalidów zorganizowali
uroczysty Dzień Kobiet.
Przewodnicząca
koła,
Barbara Syzdół, otworzyła spotkanie, a na
ręce seniorek złożyła
życzenia zdrowia i pomyślności oraz podziękowania za owocną współpracę.
Uroczystość
uświetnili swoją obecnością przedstawiciele lokalnych władz, od których członkinie koła zostały obdarowane
pięknymi życzeniami. Nie mogło zabraknąć
występu chóru „Złota Jesień” i utworu „Sto
Urszula Chotlewska lat…”. Po wstępnej części przyszedł czas
na poczęstunek, kawę i ciasto oraz oczywiście pogawędki, a atmosfera sprzyjała

K o n c e r t K o l ę d w R a d z a n ow i e
W dniu Święta Trzech Króli odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek w sali widowiskowej
przy ul. Szkolnej 3 w Radzanowie. W pięknej scenerii imprezę rozpoczęły dzieci i
młodzież z Zespołów „ADHD” oraz
„FRIEND`S” działających przy Centrum
Kultury i Sportu filia w Rogozinie. Wykonali
oni m.in. Utwory: „Bóg się rodzi”, „W żłobie leży”, „Jest taki dzień”, które wprowadziły wszystkich w miły, świąteczny nastrój. Wachlarz swoich możliwości zaprezentowały również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rogozinie. Po wstępnej oprawie muzycznej, część artystyczną pod
okiem Stanisławy Pietrzak -Kociędy przygotowali gimnazjaliści z Zespołu Szkół w
Radzanowie. Uczniowie zaprezentowali
historię Bożego Narodzenia sprzed ponad
2000 lat apelując w swoich tekstach o spokój, miłości i pojednanie. W scenariusz
wpleciono piękne kolędy i pastorałki, które
wykonała młodzież z Centrum Kultury i

mineralne. Podkreślił, że punktem wyjścia
jest uregulowany odczyn gleby, który
sprzyja efektywnemu wykorzystaniu makro
- i mikroskładników. Ponadto optymalizacja nawożenia wymaga od rolnika przede
wszystkim kontroli plonotwórczego działania azotu. Efektywność plonotwórczą pobranego azotu można zwiększyć poprzez
bilansowanie składnikami drugoplanowymi
i profilaktycznym stosowaniem mikroelementów. Nawożenie musi być kompleksowe. Odstąpienie od zasady zrównoważonego odżywiania roślin nieuchronnie prowadzi do spadku plonów i obniżenia żyzności gleby. Mnóstwo czasu pracownik
UP w Poznaniu poświęcił nawożeniu rzepaku.– Priorytetowym zadaniem po wiosennych oględzinach plantacji będzie więc
jak najwcześniejsze zasilenie rzepaku
azotem – mówił Witold Szczepaniak. –
Powinien on być podany roślinom jeszcze
przed pełnym rozmarznięciem gleby. Nie
wolno się spóźnić, bo „głodny” rzepak będzie dążył przede wszystkim do zachowania gatunku, czyli wytworzenia choćby
niewielkiej ilości nasion. Nie będzie tracił
sił i czasu na krzewienie się, lecz wyda
jeden pęd, dlatego też azot dostępny dla

przyjacielskim rozmowom. Takie spotkania
to świetna okazja nie tylko do uczczenia
Dnia Kobiet, ale i aktywizacji środowiska.
Seniorzy dzięki temu mogą wyjść z domów
i miło spędzić czas.

AP
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Dzień Patrona w Radzanowie
Minęło 18 lat od nadania imienia Szkole
Podstawowej w Radzanowie. Zgodnie z
tradycją uroczyście obchodziliśmy rocznicę
urodzin patrona - Mikołaja Kopernika.
Dzień Patrona Szkoły to ważne święto w
bogatym kalendarzu imprez szkolnych. Jest
okazją do zaprezentowania umiejętności
uczniów i ich zaangażowania oraz do pogłębienia wiedzy o wielkim astronomie i
wszechświecie. W tym roku odwiedził nas
osobiście M. Kopernik „jak żywy”, więc
uczciliśmy Jego wizytę Turniejem Klas wiedzy o patronie, w którym udział wzięli wszyscy uczniowie. Dzieci przypomniały osiągnięcia wielkiego astronoma oraz przychodząc w odświętnych strojach, dały wyraz
temu, że są dumne ze szkoły noszącej imię
Mikołaja Kopernika. Rywalizacja wyłoniła
kolejno zwycięzców i nagrodzonych: Pu-

char Przechodni Dyrektora Szkoły i Tytuł
Zdobywców Złotego Słońca – klasa I, Tytuł
Przyjaciół Srebrnej Konwalii – klasa VIb,
Tytuł Przyjaciół Kosmosu – klasa Va. Aby
Kopernik nie czuł się osamotniony,
„zaprosiliśmy” także innych Wielkich Polaków: Fryderyka Chopina, Marię Curie Skłodowską, Jana Kiepurę, Marię Konopnicką,
Janusza Korczaka, Tadeusza Kościuszkę,
Janusza Kusocińskiego, Ignacego Łukasiewicza, Jana Matejkę, Polę Negri i Juliana
Tuwima. Na temat trudów i radości życia
oraz pracy i osiągnięć wymienionych osób
wypowiedziały się poszczególne klasy poprzez prace trwale umieszczone na szkolnej wystawie oraz prezentacje postaci na
scenie w CKiS. W tych zmaganiach najlepsi okazali się uczniowie klas IIIa i IVa. Zaangażowanie uczniów, interesujące teksty
recytatorskie i ciekawe kostiumy oddające charakter epoki
były dodatkowymi walorami
podnoszącymi rangę tych
prezentacji. Występ uczniów
wzbogacił chór szkolny pod
kierunkiem pani Celiny Dudzińskiej. W imprezie udział
wzięli uczniowie, rodzice oraz
nauczyciele. Do trudnej pracy
w jury zaproszeni zostali:
kierownik GBP – p. Urszula
Chotlewska,
kierownik GZEAS – p. Iwona Sztal,
dyplom. pielęgniarka NZOZ
„Medicines” – p. Jadwiga Sokołowska, wicedyrektor szko-

Z w i z yt ą w s e j m i e

ły – p. Halina Chałupczyńska oraz nauczyciele. Na zakończenie uroczystości p.
dyr. Bolesław Urbaniak wręczył puchary,
nagrody i dyplomy zarówno zwycięzcom
zmagań z okazji Dnia Patrona Szkoły, jak
również laureatom i finalistom innych konkursów, w których wyróżnili się nasi
uczniowie. Największy sukces odniosła
Julia Gontarek, która została laureatem
Konkursu Matematycznego dla uczniów
szkół podstawowych województwa mazowieckiego rok szkolny 2012/2013 oraz
finalistą Konkursu Przyrodniczego tej samej rangi. Nasz patron był wielkim uczonym, a dzieci naszej szkoły starają się mu
dorównać.

15
stycznia
dzieci z klasy
czwartej, piątej i szóstej
gościły w Sejmie Rzeczpospolitej
Polskiej. Wizyta
stała się możliwa dzięki zaproszeniu przez Julię Piterę –
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.
Pani Poseł reprezentuje w polskim parlamencie nasz region. Wycieczka rozpoczęła
się od spaceru po warszawskiej Starówce.
Tam wszyscy mogli przypomnieć sobie jej
historię, po czym zwiedziliśmy bazylikę
archikatedralną św. Jana Chrzciciela, która
stanowi jedno z najważniejszych miejsc
kultury i tradycji narodowej Polski. W jej
murach wygłaszał kazania ksiądz Piotr
Skarga, Władysław IV Waza zaprzysiągł
swoje pacta conventa, tu miały miejsce
śluby, koronacje 2 władców Polski, pogrzeby wielu osobistości oraz została zaprzysiężona Konstytucja 3 maja. Do dziś odbywają się w niej ważne uroczystości narodowe. O godz. 13.00 rozpoczęła się nasza
wizyta w Sejmie. Przechodząc dwukrotnie
kontrolę pirotechniczną, znaleźliśmy się w
głównej sali obrad. Dzieci zasypały Julię
Piterę masą pytań na temat pracy Sejmu,
partii rządzących i zasad funkcjonowania
ustroju parlamentarnego. Pani Poseł nie
kryła zachwytu nad taką ilością, dociekliwością i wnikliwością pytań.

serc, które przygotowały specjalnie na tą
okazję panie z Koła Emerytów, Rencistów
i Inwalidów nr 10 w Radzanowie. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za hojne
wsparcie 21. Finału WOŚP. Dzięki Wam

w naszej gminie udało się zebrać
8725,66 zł. Cała ta kwota została przekazana na pomoc w ratowaniu życia dzieci i
godnej opieki medycznej seniorów.
AP

Elżbieta Podwiązka,
Małgorzata Woroniecka

Szkoła Podstawowa w Rogozinie

2 1 F i n a ł W O Ś P w R a d z a n ow i e
13 stycznia 2013 roku w Radzanowie odbył się XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy najbardziej znanej imprezy
w Polsce. W tym roku orkiestra grała dla
ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. Gmina Radzanowo już
po raz drugi włączyła się w akcję, działając
w Międzygminnym Sztabie WOŚP w Bodzanowie, którego szefem jest Andrzej
Kuliński. Do akcji włączyły się wszystkie
szkoły z terenu Gminy Radzanowo. W strategicznych miejscach gminy można było
spotkać wolontariuszy wraz z pełnoletnimi
opiekunami. Dzięki hojności mieszkańców
młodzi wolontariusze zebrali łącznie
5461,80 zł. Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Cz. Hińca w Rogozinie zebrali
1181,51 zł, ze Szkoły Podstawowej w Ciółkówku 322,36 zł , natomiast z Zespołu
Szkół w Radzanowie 3957,93 zł. Oprócz
typowej zbiórki pieniężnej „Radzanowski
sztab” przygotował uroczysty 21 Finał WOŚP. Podczas koncertu na scenie w Centrum Kultury i Sportu zaprezentowali się
najmłodsi artyści z Samorządowego Przed-

szkola w Radzanowie. Występ taneczny
przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ciółkówku, które przygotowała Iwona Zalewska. Wiele emocji wzbudził występ chóru „Złota Jesień” , który wykonał
między innymi aktualnie bardzo popularny
utwór „Ona tańczy dla mnie…”- zespołu
Weekend, za co został nagrodzony gromkimi brawami. Duże wrażenie na widowni
wywarł zespół „Sekretariat” z Centrum
Kultury i Sportu w Radzanowie. Ponadto
na scenie swoje umiejętności artystyczne
zaprezentował zespół „Inside of me” oraz
mieszkanki Radzanowa - Natalia Beniowska i Kinga Siedlich. Dzięki uprzejmości
doktora Leszka Uchniewskiego wszyscy
zebrani mogli wysłuchać profesjonalnego
wykładu na temat udzielania pierwszej
pomocy. Podczas koncertu odbyła się licytacja przedmiotów przekazanych przez
darczyńców wielkiego serca, z której całkowity dochód wyniósł 1912 zł. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa oraz stoisko z piernikami w kształcie

Obchody 150 rocznicy Pow stania Styczniow ego
Pożegnanie
Aniołeczku! dziewczę moje,
Na rozstanie rączkę daj.
Grają trąbki, czas na boje
Za rodzinny kraj!
Za was róże, za rodzinyW bój za naród z pól i chat.
Ach! Czekalim tej godziny
Łzami długich lat. (…)
Poezje, Mieczysław Romanowski, Lwów
1863, nakładem Karola Wilda.
Obchody upamiętniające 150 rocznicę
wybuchu powstania styczniowego odbyły
się w Gminie Radzanowo w dniu 2020.01.2013r. Rozpoczęła je Msza Św. w
kościele parafialnym w Woźnikach o godz.
11.30. Kolejnym etapem były uroczystości
w Szkole Podstawowej w Ciółkówku.
Szczególnie ważna dla lokalnej społeczności była możliwość uczczenia pamięci i
bohaterstwa powstańców. Jednym z
pierwszych działań powstania styczniowego była potyczka, do której doszło już 22
stycznia w okolicach Ciółkowa. Źródła
podają, że Rosjanie, rozgromiwszy niewielką grupkę uczniów podążających z
Płocka na spotkanie z oddziałem warszawskim, udali się w kierunku Staroźreb
w poszukiwaniu innych powstańców. Do
starcia doszło w pobliżu Ciółkowa. Powstańcy pod dowództwem Aleksandra
Rogalińskiego zadali Moskalom dotkliwe

straty. Oddział „dzieci warszawskich” po
zwycięskiej bitwie pomaszerował dalej w
stronę Płocka. Jednak pozbawiony dowódcy (Rogaliński został ciężko ranny)
wpadł na powracające w nowej sile wojska rosyjskie i został doszczętnie rozbity.
(za: Popkowski Stefan: Powstanie styczniowe w Płockim i Płońskim,
Płock 1 939.) Po Mszy która,
dzięki uczestnictwu strzelców ze
Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej miała wojskową oprawę, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy
kościele parafialnym. Akt erekcyjny podpisali: Wójt Gminy
Radzanowo – Tadeusz Pokorski, Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo – Jolanta Sochacka, proboszcz parafii Woźniki – ks. Marek Piotrowski, Komendant Związku Strzeleckiego
Rzeczypospolitej – st. insp. ZS
Marek Olczyk. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych –
gminnych i powiatowych, sołtysi,
harcerze, mieszkańcy Gminy
Radzanowo.
Duszpasterskie
słowo skierował do zebranych
bp polowy WP Józef Guzdek.
Szkolna część obchodów rozpoczęła się od akademii poświęco-

nej bohaterom walczącym o wolność naszej Ojczyzny. Urozmaiceniem była prezentacja multimedialna i wspólnie śpiewane powstańcze piosenki. Program artystyczny przygotowali uczniowie Szkoły
Podstawowej w Ciółkówku pod kierunkiem
nauczycieli. Mottem przewodnim montażu

była walka Polaków o odzyskanie niepodległości. Uroczystość dostarczyła widzom
wielu wzruszeń i refleksji nad losami Ojczyzny, zwłaszcza w 123 letnim okresie
zaborów.
Anna Krusiewicz

Nasza siła w polskiej tradycji
Zwyczaje i obrzędy wielkanocne.
Z niecierpliwością oczekujemy Świąt Wielkanocnych, to najradośniejsze święta zarówno w kościelnym roku liturgicznym, jak
i w tradycji polskiej, obfitujące w przeżycia
i refleksje, a także radość ze Zmartwychwstania Pańskiego. Szczególny charakter
ma Wielki Tydzień poprzedzający Wielkanoc. Wówczas kościoły stają się domami
żałoby, w których panuje głęboka cisza tak
bardzo potrzebna współczesnemu człowiekowi. W Wielki Czwartek rozpoczyna
się Triduum Paschalne, czas bezpośredniego przeżywania świąt. Wieczorem w
kościołach odprawiona jest Msza Święta,
która przypomina nam Ostatnią Wieczerzę. W tym dniu odbywa się też obmywanie przez kapłanów nóg dwunastu mężczyznom na pamiątkę tego, jak Chrystus
mył nogi swoim uczniom. Zwyczaj ten
oznacza służbę i miłość Jezusa, który sam
służył innym. Na zakończenie Mszy przenosi się Najświętszy Sakrament do ciemnicy, która ma przypomnieć uwięzienie
Chrystusa po zdradzie Judasza. W Wielki
Piątek, dzień krzyża, w naszych sercach
gości smutek, bo Jezus umarł na krzyżu,
to dzień Męki Pańskiej. Według ewangelii
Jesus Chrystus został ukrzyżowany na
skalistym wzgórzu koło Jerozolimy, zwanym Golgotą czy Kalwarią. Wierni pielgrzymują do polskich kalwarii symbolizujących miejsce ukrzyżowania przez cały rok,
ale największe tłumy pątników uczestniczą
w misterium Męki Pańskiej. Role Chrystusa, apostołów, Szymona Cyrenejczyka,
Piłata, rzymskich żołnierzy, żydowskich
kapłanów i innych uczestników wydarzeń
biblijnych odgrywają zakonnicy i miesz-

kańcy pobliskich wsi. Grają z ogromnym
zaangażowaniem, często utożsamiając się
z odtwarzanymi postaciami. Wydarzenia
Wielkiego Piątku i Męki Pańskiej nie są
jedynie odniesieniem do przeszłości. Są
bliskie każdemu z nas, bowiem dotyczą
naszych słabości i trudów, krzyża, który
każdy z nas niesie. My także, tak jak Jezus, możemy odnieść zwycięstwo nad
codziennością i jej troskami. W Wielką
Sobotę, czas wielkiej ciszy, skupienia i
czuwania przy grobie pańskim, tradycyjnie
przynosimy w koszyczkach potrawy wielkanocne, aby je poświęcić. Znajdują się w
nich: jajka-symbol nowego życia; chlebsymbol Ciała Chrystusa; baranek-symbol
Chrystusa zabitego i zmartwychwstałego;
sól-symbol ochrony przed zepsuciem;
chrzan-symbol siły fizycznej; wędlinysymbol baranka paschalnego, różne ciasta, które wskazują na zakończenie postu,
symbolizują radość wielkanocną. Warty
przy grobie Jesusa być może nawiązują
do wart żołnierzy rzymskich, którzy pilnowali grobu Chrystusa i byli świadomi jego
zmartwychwstania. W niedzielę wielkanocną dzwony kościołów brzmią w szczególny
sposób, oznajmiając zmartwychwstanie
Chrystusa. Według legendy, spiżowego
głosu wielkanocnych dzwonów bały się złe
moce, a ludzie słysząc ich dźwięk, pozbywali się nienawiści ze swoich serc. Po
mszy rezurekcyjnej rodziny zasiadają do
stołów, dzielą się „święconym”, składają
sobie życzenia wszelkiej pomyślności i
zdrowia. Na wielkanocnym stole króluje
przede wszystkim jajo uważane za symbol
początku i źródła życia: pisanki, kraszanki,
rysowanki, oklejanki miały kiedyś sens

Rozegrane mecze sparingowe seniorów:
ULKS Ciółkowo - Stoczniowiec Płock

4:2

ULKS Ciółkowo – Spójnia Mała Wieś

4:1

ULKS Ciółkowo – Świt Staroźreby

4:2

ULKS Ciółkowo – Lwówek

3:1

ULKS Ciółkowo – Świt Staroźreby

3:4

ULKS Ciółkowo – Białe Błota

3:1

ULKS Ciółkowo – Kormoran Łąck

1:1

oraz młodzież
w latach 1999
– 2003 opiekun
Daniel
Cieszkowski
(25 zawodników). Wszyscy zawodnicy
są fizycznie bardzo dobrze przygotowani
do sezonu piłkarskiego, bez kontuzji i bez
kłopotów zdrowotnych. Kadra zespołu
zwiększyła się o trzech piłkarzy, Tomasz
Racki, Adrian Białaszek powrócili z zagranicy oraz Dawid Sumiński z wypożyczenia
z Wisły Płock. Nasz cel to utrzymać się w
klasie okręgowej, w co mocno wierzymy.
ULKS Ciółkowo prowadzi nabór do drużyny juniorów. Serdecznie zapraszamy
wszystkich chętnych.
Prezes ULKS Ciółkowo

Leszek Ura

LKS Polonia Radzanowo
Po przerwie zimowej
Polonia
Radzanowo rozpoczęła
intensywne przygotowania do sezonu
od 15 lutego.
Treningi odbywają się na boisku
sportowym
w
Radzanowie przy
ul. Szkolnej, jak
również w kompleksie boisk sportowych

„Moje boisko ORLIK 2012” w Rogozinie
przy ul. Mazowieckiej. Przy LKS PR istnieją dwie sekcje piłkarskie, juniorzy (15 zawodników) oraz seniorzy (18 zawodników). Prezesem LKS Polonia Radzanowo
jest Piotr Gala, kierownikiem drużyny
Grzegorz Zieliński. W przygotowaniach do
sezony PR rozegrała mecze sparingowe z
Deltą Miszewko Strzałkowskie oraz Pogonią Słupia. Nowy sezon PR rozpocznie
meczem z Skrwą Łukomia w niedzielę 24
marca 2013r.
RK

Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Radzanowie w
roku
szkolnym
2011/2012 rywalizowali podczas
Młodzieżowych
Igrzysk Młodzieży Szkolnej przechodząc
etapy
rejonu, powiatu,
międzypowiatu i
startując w zawodach wojewódzkich. W kategorii
szkół podstawowych udział brały
33 drużyny. Startowali w biegach
przełajowych indywidualnie i drużynowo,
czwórboju lekkoatletycznym, unihokeju,
piłce ręcznej, piłce nożnej i tenisie stołowym. Brali również udział w innych imprezach sportowych, np. czwartki lekkoatletyczne i turniej tenisa stołowego.
Sportowa walka końcowa o pierwsze
miejsce była niezwykle zacięta. Nasi
młodzi sportowcy wyszli zwycięsko z tej
rywalizacji - Szkoła Podstawowa w Radzanowie wyprzedziła Szkołę Podstawową w Słupnie, Szkołę Podstawową w
Łęgu Probostwie i Szkołę Podstawową
w Bulkowie oraz pozostałe 29 szkół. Na
sukces pracowało wielu zawodników.
Na wyróżnienie zasługują: Wiktoria Konrad, Klaudia Multon, Anna Lewandow-

Rada Gminy
Radzanowo

Redakcja
Gminne Centrum Informacji w Radzanowie
ul. Szkolna 3, 09-451 Radzanowo
tel. (24) 265 44 19
e-mail: gci@radzanowo.pl
www.radzanowo.pl

Zespół redakcyjny
Agnieszka Pełka
Sylwester Ziemkiewicz
Stanisława Pietrzak - Kocięda
Radosław Karwowski
Marcin Kuczkowski
Jan Bąbała

Wydawca
Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

dyngus. Woda życia wypłynęła z boku
Chrystusa w Wielki Piątek, dopiero Wielkanoc ujawnia w pełni jej moc oczyszczania i wspomagania odradzającego się życia. „Dzień św. Lejka”, jak żartobliwie określono lany poniedziałek, nikomu nie mógł
ujść na sucho. Wśród pisków, krzyków,
szamotaniny i śmiechu najczęściej urządzano dyngus pannom, ale nie tylko, w
niektórych regionach woda leje się z wiader na przechodniów. W te wyjątkowe
Święta Wielkanocne cieszymy się, radujemy, sprzyja temu budząca się do życia
przyroda. Mamy świadomość tego, że
Chrystus umarł na krzyżu, ale zło przegrało na wieki; chaos i zło, jakie nas otaczają,
można pokonać Dobrem, Wiarą i Miłością.
SP-K
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ULKS Ciółkow o
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Ciółkowo rozpoczął przygotowanie do sezonu 15
stycznia. Dzięki Centrum Kultury i Sportu w
Radzanowie otrzymaliśmy klucze do kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko
ORLIK 2012” w Rogozinie. Zajęcia prowadzone będą do 20 marca, dwa lub trzy razy
w tygodniu w dwóch grupach: seniorzy ok.
20 zawodników (trener Zenon Milewski)

symboliczny. W ludowych wierzeniach
jajko było lekarstwem na chorobę, urok,
zapewniało urodzaj, szczęście i pomyślność. Oprócz jaja świątecznym rekwizytem jest też zajączek, który przywędrował
prawdopodobnie z Niemiec na początku
XX w. Od czasów starożytnych symbolizował odradzającą się przyrodę, wiosnę i
witalność. Na wsi panował zwyczaj obdarowywania się pisankami. Dostawali je
członkowie rodziny, dzieci. W niektórych
regionach dorośli chowali w ogrodzie, w
obejściu koszyczki z kolorowymi jajkami i
słodyczami. W niedzielę wielkanocną dzieci wyruszały na poszukiwania darów, wierzyły, że przyniosły je wielkanocne zajączki. Drugi dzień Świąt Wielkanocnych- to w
tradycji lany poniedziałek albo śmingus-

Druk
AGORA
ul. Daniszewska 27, Warszawa

Sochacka Jolanta - Przewodnicząca Rady Gminy
Pietrzak Adam -Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jóźwiak Ryszard -Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Czerwiński Krzysztof
Kryjak Zbigniew
Gajewski Jan
Gołębiowski Bogumił
Jankowski Tadeusz
Koziczyńska Ewa
Przygoda Ewa
Szymański Jacek
Tokarski Robert
Trojanowska Agata
Ura Leszek
Woja Jan

ska, Katarzyna Fabianiak, Karolina Korzeniewska, Sylwia Wieczorek, Bartosz
Grabarczyk, Mateusz Janiak, Adam
Bogdańki, Piotr Zieliński, Paweł Zieliński,
Bartłomiej Jaszczak, Michał Borucki –
obecnie to już uczniowie naszego Gimnazjum w Radzanowie. Wymienić należy
także Natalię Klekowicką, Aleksandrę
Pielaszewską, Julię Gontarek, Agatę
Pakułę, Annę Żurańską, Wiktorię Przedpełską, Milenę Dublas, Annę Klonowską,
Weronikę Ziółkowską, Michała Łukasiewicza, Bartosza Szadkowskiego, Daniela Ślepowrońskiego, Alana Wróblewskiego, Sebastiana Benirowskiego, Bartosza
Boruckiego.
Ireneusz Gontarek

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
Robert Tokarski - Członek Komisji
Komisja Rolnictwa i Gospodarki
Jan Woja - Przewodniczący Komisji
Ewa Koziczyńska - Członek Komisji
Zbigniew Kryjak - Członek Komisji
Kazimierz Gajewski - Członek Komisji
Tadeusz Jankowski - Członek Komisji

