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Egzemplarz bezpłatny

Ustawa śmieciowa w naszej gminie – plusy i minusy
Od 1 lipca 2013 r. w całym kraju, a tym
samym i w naszej gminie, obowiązują
nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi (potocznie śmieciami), które
są traktowane jako surowce wtórne.
Prawdą jest, że cokolwiek robimy, na
początku budzi emocje, kontrowersje,
wątpliwości ze względu na niejasności,
niedopowiedzenia czy ustalenia ogólne
ustawodawcy wprowadzone chaotycznie.
Nie ulega jednak wątpliwości, że segregowanie odpadów, ich przetwarzanie
pozwolą na ochronę przyrody, a tym samym ochronę środowiska naturalnego
człowieka. Zależy nam także na estetyce
miejsc zamieszkania i przebywania.
Przypominamy ważne zasady wdrażania

u nas wymienionej ustawy.
Na gminie spoczywa:
- Prowadzenie w sposób możliwie komunikatywny, czytelny szerokiej akcji informacyjnej wśród mieszkańców.
-Wyłonienie drogą przetargu firmy, która
będzie odbierać śmieci.
-Zebranie wypełnionych i podpisanych
deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Czuwanie nad rytmiczną realizacją działań firmy odbierającej odpady poprzez
kontakty z mieszkańcami.
Potrzebna jest dobra wola wszystkich
stron (Urzędu Gminy, firmy odbierającej,
sołtysów, radnych i mieszkańców), aby
unormować niedociągnięcia. Apelujemy

szczególnie do mieszkańców o sprawdzenie, czy posesje posiadają widoczne
oznakowanie (nr domu).
Co w wymienionych kwestiach zostało
zrobione?
Mieszkańcy wypełnili deklaracje o wysokości opłaty i złożyli w Urzędzie Gminy
(pokój 26, II piętro lub w sekretariacie).
Jeżeli ktoś z nas nie dopełnił tej formalności, powinien to niezwłocznie uczynić w
terminie do 30 lipca br. W przeciwnym
razie Wójt gminy za opieszałych w drodze decyzji określi wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami.
Ciąg dalszy na stronie 3>>>>

Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze w Radzanowie
W niedzielę 14 lipca na boisku sportowym
w Radzanowie miały miejsce zmagania
ochotniczych straży pożarnych z terenu
naszej gminy. Do zmagań przystąpiło 6
drużyn w grupie A (męskie drużyny pożarnicze), 4 drużyny w grupie C (kobiece
drużyny pożarnicze) oraz Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza z Radzanowa. Startujące w zawodach drużyny wykazały
wysokie umiejętności w konkurencjach
sportowych, jak i w ćwiczeniach bojowych.
W tym roku najlepsza okazała się drużyna
z Juryszewa, która wyprzedziła OSP z
Rogozina. Trzecie miejsce zdobyła OSP z
Radzanowa, IV - OSP z Woźnik, V - OSP
w Nowym Boryszewie, VI - OSP w Szczytnie.
Wśród kobiecych drużyn pożarniczych
kolejno uplasowały się: I miejsce - OSP
Rogozino, II miejsce - OSP Radzanowo,
III miejsce - Woźniki, IV miejsce - OSP
Nowe Boryszewo. W kategorii MDP wzię-

ła udział drużyna dziewcząt przygotowana
i reprezentująca OSP w Radzanowie. Tym
samym drużyna ta zdobyła pucharowe
miejsce w tegorocznych zawodach. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Coroczne zawody strażackie są okazją do
sprawdzenia umiejętności i formy poszczególnych jednostek strażackich, jak
również służą integracji lokalnego środowiska.
W tym roku czekają nas jeszcze Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, które
tym razem odbędą się w naszej gminie. W
sobotę 31 sierpnia br. na boisku sportowym w Radzanowie rywalizować będą
jednostki ze wszystkich gmin powiatu
płockiego. Mieszkańcy z poszczególnych
miejscowości będą mogli całymi rodzinami
kibicować faworytom. Będziemy trzymać
kciuki za naszych druhów strażaków.
AP

Zaproszenie na Festyn Rodzinny
W imieniu organizatorów zapraszamy na
Festyn Rodzinny, który odbędzie się w
sobotę 17 sierpnia br. na boisku sportowym przy ulicy Szkolnej w Radzanowie.
Jak co roku przewidziano wiele atrakcji

dla dzieci i dorosłych. Imprezę plenerową
uświetni występ zespołu D-Bomb . Zachęcamy do wspólnej zabawy tanecznej do
białego rana .
AP
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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
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

Zwrot podatku akcyzowego
Informujemy, że druki wniosków do
zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r.
w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej ogłoszonym dnia 9 lipca
2013 r. (Dz. U. z 2013r.poz.789) uległy
zmianie.
W związku z powyższym pobrane wnioski przed dniem 9 lipca 2013 roku są
nieaktualne.
Aktualne wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej
Urzędu.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej
będą przyjmowane od 1 sierpnia do
31 sierpnia 2013r.

Bezpłatne porady
Radcy Prawnego

Przetarg na sprzedaż nieruchomości
w Białkowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie organizuje bezpłatne porady radcy prawnego w
ramach projektu systemowego pn.:
„Integracja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy
Radzanowo” współfinansowanego z
EFS. Dyżury prowadzone są w budynku Urzędu Gminy w Radzanowie
(II piętro, pokój 22) przez radcę
prawnego Krzysztofa Wawrzyńczaka. Najbliższy dyżur odbędzie się 29
lipca 2013 (poniedziałek) w godz.
8:00-10:00.
Kolejne terminy:
 9 sierpnia 2013,
 23 sierpnia 2013,
 30 sierpnia 2013.
Harmonogram na kolejne miesiące
będzie zamieszczony na bieżąco na
stronie www.radzanowo.pl.
AP

Wakacje w naszej
gminie

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

Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie zaprasza dzieci i młodzież na
filmowe środy w sierpniu. Pierwszy
seans film owy odbędzie się
7.08.2013, kolejne 21.08.2013 oraz
28.08.2013r. Gminne Centrum Informacji zaprasza do korzystania z
zasobów pracowni multimedialnej.
Oprócz sprzętu komputerowego z
dostępem do GCI zapewnia gry
planszowe oraz dla zainteresowanych zajęcia plastyczno-techniczne.
Dla aktywnych polecamy kompleks
boisk sportowych ORLIK w Rogozinie. Do końca wakacji ORLIK jest
czynny od poniedziałku do piątku w
godzinach
10:00-21:00 oraz w
weekend w godzinach 14:00-19:00.
W każdą środę przeprowadzana jest
Wakacyjna Liga Orlika 2013. W dniu
3 sierpnia br. przewiduje się Turniej
Piłkarski, natomiast 30 sierpnia br. II Etap Olimpiady Rogozino 2013.
Zapraszamy.

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

dowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w
posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawionych)
wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na
dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność
rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Wypłata zwrotu podatku przyznanego
na podstawie decyzji zostanie przekazana na rachunek bankowy podany we
wniosku w terminie 1 – 31 października
2013 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Gminy pok. Nr 10 lub pod
nr telefonu (24) 261 34 10 wew. 20
AP

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

Filia w Rogozinie:
tel.: (24) 263 77 26

Do wniosku należy dołączyć faktury
VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od
1 lutego 2013r. do 31 lipca 2013r.
Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosi:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej
na 1 litr oleju w 2013r. (Dz. U. z 2012r.
poz. 1380) stawka zwrotu na 1 litr wynosi 0,95 zł.
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego
ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów tj. 0,95 zł, z
tym, że kwota zwrotu podatku nie może
być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napę-

WÓJT GMINY RADZANOWO OGŁASZA

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Białkowo, dz. 100, 101/12 i 166, stanowiącej
własność Gminy Radzanowo.
Nieruchomość zabudowana o powierzchni 0,8064 hektara, powierzchnia
zabudowy 383 m 2. Działka 100,101/12 i
166 położona jest w centralnej części
wsi Białkowo, przy drodze asfaltowej
prowadzącej do wsi Miszewko Strzałkowskie. Działki są ogrodzone. Na działkach znajduje się budynek o funkcji
oświaty, nauki i kultury o pow. 280 m2
oraz budynek o funkcji produkcyjno –
usługowej o pow. 103 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości wyno-

si: 230 926 zł. (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia
sześć złotych). Sprzedaż nieruchomości
jest zwolniona z podatku VAT.
Wadium wniesione w pieniądzu w wysokości: 11 600 zł. (słownie: jedenaście
tysięcy sześćset złotych) należy wpłacać na rzecz Gminy Radzanowo najpóźniej do dnia 25 lipca 2013 na konto: 93
9042 1013 0130 0231 2000 0070 BS
Mazowsze w Płocku oddział w Radzanowie. Tytuł wpłaty: „Przetarg nieruchomość Białkowo”. Postąpienie wynosi: 2
310 zł. (słownie: dwa tysiące trzysta
dziesięć złotych).
Przetarg
odbędzie
się
w
dniu
29.07.2013r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Radzanowie,
ul. Płocka 32 w pokoju nr 22.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w
Radzanowie (pokój 26) Tel.: 24 261 34
10 wew. 23, na stronie internetowej
www.radzanowo.pl oraz na tablicy informacyjnej w UG Radzanowo.
sz

Nieruchomość na sprzedaż w Rogozinie

AP

Gmina Radzanowo posiada nieruchomość w centralnej części miejscowości
Rogozino, którą planuje przeznaczyć do
sprzedaży. Nieruchomość jest zabudowana (221 m2 pow. zabudowy). Powierzchnia całej nieruchomości 1706 m2.
Obecnie w obiekcie znajduje się punkt
apteczny. Działka zlokalizowana jest
przy drodze powiatowej (asfaltowej).

W planie zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenie
oznaczonym jako 2U-zabudowa usługowa.
Więcej informacji na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w
Radzanowie ul. Płocka 32 bądź pod
numerem telefonu: 24 261 34 10 wew.
23 .
SZ
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Ustawa śmieciowa w naszej gminie – plusy i minusy cd.
Niewątpliwie wszyscy zdążyli się zorientować, że przetarg na odbiór odpadów wygrała firma EKO-MAZ z Płocka. To ona
ustali comiesięczne terminy odbioru odpadów segregowanych i zmieszanych. W
związku z odbiorem w lipcu powstało wiele wątpliwości, niejasności. Nie wszyscy
mieszkańcy otrzymali od EKO-MAZ-u
pojemniki i cierpliwie czekają. Ponadto
worki z odpadami segregowanymi
(przezroczysty, czarny) nie zostały odebrane za pierwszym razem. Firma podała
drugie terminy ich odbioru, można je odczytać na stronie internetowej gminy i
tablicach ogłoszeń. Worki na selektywne
odpady EKO-MAZ pozostawi raz w miesiącu, odbierając zapełnione.
Pojemność kontenera na odpady zmieszane jest uzależniona od liczby mieszkańców w danym gospodarstwie domowym i tak:

 do 3 osób – o pojemności 120 L;
 do 4-6 osób – o pojemności 240 L;
 nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż
9 osób – o pojemności nie mniejszej
niż 360 L;

 nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż
12 osób – o pojemności nie mniejszej
niż 480 L
Możliwa jest zmiana pojemnika na większy. Wówczas należy indywidualnie kontaktować się z firmą EKO-MAZ (Płock, ul.
Gierzyńskiego 17, tel. 24 263 62 92)

Rada Gminy na sesji podjęła uchwałę w
sprawie wysokości opłat za odbiór odpadów. Wynoszą one:
1. 12 zł miesięcznie od osoby za zmieszane, niesegregowane;
2. 6 zł miesięcznie od osoby za śmieci
zbierane w sposób selektywny.
Urząd Gminy listownie powiadomi mieszkańców gospodarstw domowych o numerze indywidualnego konta wpłat za usługi.
Za lipiec należy dokonać wpłaty do końca
miesiąca, a w następnych miesiącach do
każdego 10 dnia.
W zamian za te opłaty Urząd Gminy będzie:

 Pokrywał koszty administracyjne systemu.

 Przeprowadzał

okresowe, mobilne
zbiórki odpadów komunalnych.

 Opłacał usługi świadczone przez firmę
EKO-MAZ.

 Utrzymywał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jest on
zlokalizowany na terenie oczyszczalni
ścieków w Woźnikach, daje możliwość
nieodpłatnego oddania następujących
rzeczy i przedmiotów:
-Odpadów problemowych (np. baterie,
akumulatory, przeterminowane leki, opakowania po substancjach niebezpieczny)
- Odpadów wielkogabarytowych (zużyte
meble, regały, krzesła, stoły na zasadzie
akcja „wystawka”)
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- Zużyte opony
- Odpadów ulegających biodegradacji
(trawa, resztki roślin, itd.)
Do chwili obecnej zostały przeprowadzone dwie zbiórki następujących odpadów:
zużyte opony i zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny nienadający się do użytku.
W wyniku przeprowadzonej akcji udało
się zebrać około 3000 sztuk opon oraz
jeden samochód ciężarowy sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W miarę potrzeb i możliwości będziemy organizować
następne zbiórki odpadów, o których
mieszkańców wcześniej poinformujemy.

Nikt z nas nie neguje zasadności wprowadzenia ustawy, która ma za zadanie chronić nasze środowisko naturalne, aby następne pokolenia mogły funkcjonować
zgodnie z naturą. Ustawa zobowiązuje
nas do selekcji surowców wtórnych, aby
można było je ponownie przetworzyć.
Wskazany jest optymizm, że z każdym
miesiącem tych minusów i niedociągnięć
będzie coraz mniej, na czym zyska nasze
środowisko i opadną emocje.
JB

Przypominamy zasady segregacji śmieci
Rodzaj pojemnika / worka

Co wyrzucamy

Czego nie wyrzucamy

Worek Przezroczysty
PAPIER
TWORZYWA SZTUCZNE

- Kartki papieru, gazety, czasopisma, książki, prospekty, torby
papierowe, katalogi i ulotki reklamowe, zużyte zeszyty, koperty,
ścinki drukarskie,
- Kartony, tekturę,
- Opakowania po jajkach, nabiale (typu PET, plastikowe),
- Opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach,
- Czyste kanistry plastikowe, plastikowe koszyki po owocach,
- Torby i reklamówki plastikowe, worki foliowe,
- Butelki plastikowe po napojach.

- Brudnego i tłustego: papieru i opakowań papierowych,
- Lakierowanych ulotek, broszur, folderów reklamowych,
- Papieru termicznego i faksowego, kalek technicznych oraz
papierów przebitkowych (faktury, rachunki, kalki), papierowych
wkładów wodoodpornych.
- Tapet, worków po cemencie, pieluch jednorazowych, art. higienicznych, np. podpasek, tamponów, pieluch,
- Opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych, opakowań
po lekach, kanistrów i opakowań po olejach, benzynach, smarach, płynach chłodniczych, farbach,
- Tworzyw piankowych, styropianu, puszek i pojemników po
farbach i lakierach,
- Mokrych folii,
- Opakowań po wyrobach garmażeryjnych,
- Wyrobów typu: zabawki, strzykawki,
- Części plastikowych ze sprzętu AGD, RTV (obudowy po monitorach, telewizorach, pilotach, itp.),
- Worków i pojemników po nawozach sztucznych i środkach
ochrony roślin.

- Opakowania po żywności (słoiki, butelki po napojach, konserwach, kartony po napojach, koncentratach spożywczych),
- Butelki po napojach i alkoholach (białe i kolorowe), szklane,
- Szklane opakowania po kosmetykach.
- Opakowania metalowe (puszki po napojach i konserwach).

- Opakowań po lekarstwach,
- Termometrów, rtęciówek, strzykawek,
- Szkła tłuczonego, okularowego, szkła okiennego, szkła zbrojonego, płaskiego,
- Szyb samochodowych, szkła żaroodpornego, lusterek samochodowych.
- Żarówek, świetlówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i
rtęciowych,
- Reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, ceramiki,
porcelany, figurek, fajansu,
- Zniczy, kapsli, zatyczek, zakrętek,
-Szkła gospodarczego (misek szklanych, szklanek, kieliszków,
talerzy, doniczek, itp.),
- Szkła nietłukącego (Duralex, Arcoroc, Vareco)

- Popiół z pieców,
- Odpady kuchenne,
- Trwale zabrudzone odpady opakowaniowe,
- Woskowane katalogi, foldery i ulotki reklamowe,
- Papier termiczny i faksowy, kalki techniczne oraz papiery przebitkowe (faktury, rachunki),
- Papierowe wkłady wodoodporne, tapety, worki po cemencie,
pieluchy jednorazowe,
- Art. higieniczne (podpaski, tampony, pampersy)
- Tworzywa piankowe, styropian, wyroby typu: zabawki, taśmy,
pręty, i wyroby metalowe,
- Szkło żaroodporne, ceramika, porcelana
- Znicze, kapsle, zatyczki, szkło gospodarcze (miski szklane,
talerze, figurki, doniczki, itp.),
- Szkło płaskie (lusterka, itp.),
- Ubrania z tworzyw sztucznych.

Nie wrzucamy odpadów, które należy gromadzić do pojemników:
- Opakowań z tworzyw sztucznych, papier i makulatura oraz
metale,
- Opakowań szklanych,
- Odpadów niebezpiecznych dla środowiska i ludzi.

Przed wrzuceniem:
- zgnieść opakowanie, pojemnik,
- opróżnić wyrzucone przedmioty z zawartości,
- kartony torebki złożyć na płasko lub wypełnić papierem

Worek Czarny
SZKŁO
METAL
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
Przed wrzuceniem:
- usunąć resztki produktów

Odpady zmieszane
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Hala sportowa w Radzanowie
Dobiegła końca największa inwestycja
Gminy Radzanowo, a mianowicie budowa
hali sportowej w Radzanowie. Inwestycja
trwała od września 2011 roku i oprócz
budowy hali obejmowała rozbudowę Zespołu Szkół w Radzanowie o osiem nowych sal lekcyjnych, w tym nowoczesną
salę multimedialno-językową. Cześć dotycząca szkoły została oddana do użytku w
marcu 2013 r. Natomiast wykonanie hali
sportowej zakończyło się z 30 maja 2013
r. Do końca czerwca wstawione zostało
wyposażenie hali w sprzęt.

Nowopowstały obiekt posiada boisko przystosowane do gry w piłkę halową, siatkową (trzy równoległe boiska); piłkę ręczną,
koszykówkę oraz tenisa. Płyta boiska na
hali sportowej jest pełnowymiarowych rozmiarów. Na hali znajdują się również trybuny na ponad 100 widzów. W obiekcie
oprócz boiska znajduje się również pomieszczenie siłowni wyposażone w profesjonalny sprzęt oraz salka fitness. Teren
przy nowopowstałym kompleksie został
zagospodarowany nowym parkingiem
wraz z oświetleniem oraz niezbędnymi

chodnikami i terenami zielonymi.
Całość inwestycji, tj. rozbudowa Zespołu
Szkół oraz budowa hali sportowej, wyniosła blisko 7 300 000 zł, z czego około 6
000 000 zł to pozyskana dotacja z Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wprawdzie jako gmina realizowaliśmy już kilkanaście inwestycji przy
dofinansowaniu z Unii Europejskiej, jednak
rozbudowa Zespołu Szkół wraz z budową
hali sportowej jest przedsięwzięciem o
największym wymiarze.

Obecnie trwa procedura dopuszczenia do
użytkowania obiektu. Planujemy przeprowadzić ją przez okres wakacji tak, aby od
początku nowego roku szkolnego hala
sortowa była dostępna zarówno dla
uczniów, jak i wszystkich mieszkańców.
Hala sportowa jest pierwszym tego typu
obiektem na terenie gminy Radzanowo i
na pewno wpłynie znacząco na poprawę
infrastruktury sportowej, umożliwi aktywniejsze spędzanie czasu mieszkańcom
oraz podniesie standard prowadzonych
zajęć wychowania fizycznego w szkole.
SZ

Dom Ludowy w Rogozinie

Gmina Radzanowo właśnie przeprowadza
procedurę przetargową na rozbudowę
wraz z przebudową domu ludowego w
Rogozinie. Na wykonanie tej inwestycji
pozyskano dotację z Unii Europejskiej w
ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Wartość dofinansowania będzie wynosiła 75 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Projekt zakłada utworzenie lokalnego centrum kultury zapewniającego dogodne
warunki do zaspokojenia potrzeb kulturalnych, rozwijania kultury, zachowania lo-

Modernizacja drogi w Kosinie

kalnego dziedzictwa oraz podnoszenia
jakości życia społeczno-kulturalnego
mieszkańców.
Zakłada się, iż inwestycja zostanie wykonana do połowy 2014 roku.
Zadanie jest zgodne z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
gdyż przyczyni się do wzbogacenia obszarów wiejskich poprzez poprawę kondycji kapitału społecznego, kulturowego i
ludzkiego.
SZ

Szlakiem Mazowieckich Skarbów
W ostatnim czasie w Ciółkówku, Radzanowie i Rogozinie zostały umieszczone
tablice zawierające informacje na temat
ciekawych obiektów zabytkowych i nie
tylko, znajdujących się na terenie gminy
Radzanowo. Jest to efekt współpracy Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju” z innymi sąsiednimi LGD. W wyniku
tego współdziałania stworzyliśmy projekt
mający na celu promocję gmin, w tym
gminy Radzanowo.
Nazwa projektu „Szlakiem Mazowieckich

Skarbów” nawiązuje do urokliwych zakątków znajdujących się w regionie, a porównywalnych do niezapomnianych krajobrazów zielonej Szwajcarii. Długość szlaku i
ogrom atrakcji stanowić będzie nie lada
wyzwanie nawet dla zaprawionego turysty.
Szlak będzie przebiegał przez 20 gmin
powiatów: sierpeckiego, płockiego, sochaczewskiego, płońskiego i nowodworskiego, począwszy od gmin Szczutowo na
północy, aż po gminy Młodzieszyn na
południu.
To bardzo szerokie partnerstwo świadczy o dużej dojrzałości i świadomości organizacji pozarządowych, którym
rozwój regionu leży na sercu.
Często zdarza się, że nawet
mieszkając od lat w danej
miejscowości nie zdajemy
sobie sprawy z wartości historycznych i kulturowych miejsc
i obiektów znajdujących się w
pobliżu.
SZ

Właśnie została wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy modernizacji drogi gminnej w Kosinie. Zadanie
będzie obejmowało wykonanie drugiego
etapu inwestycji rozpoczętej w 2011 roku.
W ramach przedsięwzięcia zostanie zbudowana droga w technologii tzw. „tani asfalt” – powierzchniowe utrwalenie emulsją
asfaltową na odcinku 600 metrów w stronę
miejscowości Ramutówek.
Na realizację inwestycji Gmina Radzanowo
pozyskała dotację z budżetu Województwa
Mazowieckiego. Dofinansowanie będzie
wynosić do 50% całkowitej wartości zadania. Zgodnie z wstępnymi założeniami droga będzie wykonana do połowy września
2013 roku.
SZ

Zbieramy azbest
Na początku lipca Gmina Radzanowo podpisała umowę z firmą, która będzie odebrać od mieszkańców w bieżącym roku
wyroby azbestowe. Zadanie jest dofinansowane w 100% z dotacji pozyskanej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach
przedsięwzięcia do końca września 2013
roku firma odbierze od mieszkańców ponad 73 tony zdemontowanego eternitu.
Zadanie jest realizowane przez Gminę

Radzanowo już trzeci rok z rzędu.
Obowiązek likwidacji eternitu wynika z
dyrektywy Unii Europejskiej. Zgodnie z jej
zapisami terytorium Polski i Europy musi
zostać oczyszczone z wyrobów azbestowych do 2032 roku. Jak wykazały badania
włókna azbestowe są szczególnie szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Ich wdychanie
może prowadzić min. : do raka płuc, raka
oskrzela oraz pylicy.
SZ

Nowe rabaty kwiatowe w Radzanowie i Rogozinie
Gmina Radzanowo z myślą o
mieszkańcach od wiosny 2013 r.
podjęła prace mające na celu
uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie
terenów zieleni. Aby stworzyć taką
przestrzeń dokonano, nowych nasadzeń drzew, krzewów, kwiatów
rabatowych.
Zagospodarowanie
terenów zieleni wykonane zostało
w miejscowości Radzanowo oraz
Rogozino. Do utworzenia kompozycji zastosowano m.in.: głogi, klony, perukowce, berberysy, tawuły,
jałowce, pigwowce, pięciorniki, róże oraz
kwiaty rabatowe, takie jak bratki, begonie,
pelargonie, szałwie, aksamitki.

Kształtowanie terenów zieleni związane
jest z podniesieniem walorów estetycznych
na terenie Gminy Radzanowo.
DW
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Kilka słów przewodniczącej Rady Gminy Radzanowo - Jolanty Sochackiej
Drodzy Czytelnicy!
Mam zaszczyt ponownie zwrócić się do Państwa na łamach naszej gazetki. Dziękuję
wszystkim, którzy napisali do mnie listy na adres e-mail i przepraszam , że nie zdołałam odpisać na wszystkie Państwa uwagi. Cieszę się, że
odpowiedzieliście Państwo na mój artykuł w
kwestii postaci z przeszłości.
Przywołaliście m.in. Teofila Jaźwińskiego dziedzica ze Ślepkowa, działacza społecznego i
niepodległościowego, filantropa. Uczestniczył
on w wojnie 1920 roku i przewodniczył Komitetowi Budowy Pomnika Bohaterów Poległych o
Wolność Polski, który został odsłonięty w Rogozinie 15.08.1939 r. Od 1934 r. pełnił funkcję
prezesa Powiatowego Zarządu Związku Rezerwistów i Kombatantów w Płocku. Dzięki jego
staraniom w kupionym od Kacperkiewicza majątku w Ciółkówku ulokował szkołę, która wkrótce uzyskała status szkoły podstawowej. W 1940
r. został aresztowany przez hitlerowców, z obozu koncentracyjnego już nie wrócił.
Istotną rolę w historii szkoły w Ciółkówku odegrał także Tadeusz Halicki. Według moich informacji był jej dyrektorem od 1933 r. aż do wybuchu II wojny światowej. Funkcję tę objął po
Halinie Lajuordie, krewnej inżyniera francuskiego pochodzenia, budowniczego pierwszego
metalowego mostu przez Wisłę. Wkrótce Halicki
został zabrany przez hitlerowców i zamordowany w obozie Mathaussen Gusen. Po aresztowaniu jego rodzina przeniosła się z Ciółkówka do
Płocka.
Kolejną ważną postacią w historii naszego regionu był ks. Józef Cybulski, proboszcz parafii
Woźniki od 1849 r., pracował tam do końca
swojego życia. W 1883 r. czasowo zarządzał
parafią Radzanowo. Został oskarżony i uwięziony za dawanie śniadania uczestnikom powstania styczniowego, jednak decyzją naczelnika
płockiego wojennego oddziału uwolniono go.
Zmarł w Woźnikach 26.09.1890 r.
Zaś w radzanowskiej oświacie w pamięci pozostaną Jan i Stefania Chochoł. On był nauczycielem w szkole w Radzanowie, a ona przez pewien czas prowadziła tajne nauczanie w pobliskim Begnie w domu państwa Idźkowskich. Jej
uczennicami były m.in. Melania Woroniecka,
Maria Gąsiorowska, Halina Idźkowska i Henryka Woroniecka. Jan Chochoł w pierwszych
dniach II wojny światowej został wywieziony do
obozu koncentracyjnego, gdzie zginął. Po 1945
r. pierwsze zajęcia lekcyjne odbywały się w
pałacu, wcześniej należącym do rodziny Hołyńskich, gdyż budynek szkolny był zniszczony.
Jednym z najbardziej zasłużonych dla Radzanowa z rodziny Hołyńskich był Włodzimierz
Hołyński, aktywny polityk i filantrop, ostatni
właściciel Radzanowa, ochotnik w wojnie 1920
r. Wyprawiał corocznie huczne dożynki dla
pracowników i licznych zawsze gości. Jego
dom, zabytkowy dworek modrzewiowy, który
mieścił się w Parku im. Jana Kochanowskiego
w Radzanowie, nie istnieje, pozostał jedynie
spichlerz dworski z XIX w., znajdujący się nieopodal obecnego Urzędu Gminy. Włodzimierz
Hołyński został aresztowany w 1940 r. przez
okupanta niemieckiego i umieszczony w obozie
koncentracyjnym Auschwitz w Oświęcimiu.
Wielu Patriotów nadal pozostaje w cieniu. Tragiczne losy tych często bardzo młodych ludzi
walczących o wolną Polskę pozostają tajemnicą
dla ich dzisiejszych rówieśników. A mogą być
inspiracją, przykładem hartu ducha, odpowiedzialności i patriotyzmu. Przywołując pamięć,
organizując uroczyste apele i uczestnicząc w
nich stawiamy symboliczną mogiłę Polakom,
którzy na przełomie wieków walczyli o wyzwolenie naszego narodu.
Jestem wdzięczna za nadesłane informacje o
wyżej wymienionych osobach, mam nadzieję,
że historie te zainteresują niejednego czytelnika.
Od mojego ostatniego artykułu na łamach monitora samorządowego „Nasza Gmina Radzanowo” minęło kilka miesięcy. W tym czasie odbyło
się 5 sesji Rady Gminy.
Na sesji w dniu 26 marca 2013r. informacji na
temat działalności i strategii rozwoju na kolejne
lata udzielili kierownicy m.in.: Gminnej Biblioteki
Publicznej, Centrum Kultury i Sportu .
Zgodnie z informacją kierownika na koniec 2012
roku biblioteki zarejestrowały 768 czytelników.
Czytelnikom udostępniono 15048 vol., a w czytelniach 477 vol. i udzielono 612 informacji.
Najczęściej wypożyczano lektury szkolne, opracowania literackie, hity literatury pięknej i dziecięcej oraz zalecane przez nauczycieli książki
popularnonaukowe i naukowe z różnych dziedzin wiedzy. W 2012 biblioteki zakupiły 903 vol.

Przy zakupie książek biblioteka bierze przede
wszystkim pod uwagę potrzeby czytelników.
Biblioteki nie ograniczają się tylko do roli gromadzenia, udostępniania i przechowywania zbiorów, ale także upowszechniają literaturę. Działalność placówek ukierunkowana jest na pracę z
dziećmi i młodzieżą. Okazją do pobudzenia
ciekawości i aktywności dzieci na dłuższy czas
są organizowane spotkania autorskie z pisarzami. Biblioteki gościły już Wandę Chotomską,
Dorotę Gellner, Izabelę Klebańską i wiele innych osób. W 2012 roku odbyło się spotkanie z
Martą Fox, Krzysztofem Petkiem oraz z Beatą
Ostrowicką. W ramach programu profilaktycznego „Teatr profilaktyki” odbyły się dwa przedstawienia teatralne w wykonaniu Teatru Edukacji i
Profilaktyki „Maska” z Krakowa.
Od kilku lat zauważalny jest wzrost liczby czytelników i rosnąca aktywność czytelnicza - to
dobra wiadomość, kiedy socjologowie i bibliotekarze biją na alarm, że gwałtownie spada poziom czytelnictwa. W dobie Internetu najnowocześniejszych technologii komunikowania się i
wszechobecnej telewizji miło usłyszeć od czytelnika: „czytam, bo lubię”, daje wiele zadowolenia i satysfakcji.
Pan Radosław Karwowski p.o. Dyrektora CKiS
przedstawił informację o Strategii Rozwoju Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie.
W przedstawionej strategii rozwoju ujęte zostały
dotychczasowe osiągnięcia CKiS oraz program
zajęć prowadzonych w ramach działalności.
Przedstawiona została kadra instruktorów,
obiekty, którymi zajmuje się CKiS. Formy zatrudnienia animatorów i obsługi oraz administrowanego przez CKiS Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik” w Rogozinie. Przybliżono nam informację o działalności świetlic
wiejskich na terenie Gminy Radzanowo, w
szczególności świetlicy w Kosinie, jak również
świetlicy „Przystanek” Rogozinie.
Przedstawiono również informację dotyczącą
imprez kulturalnych w Radzanowie oraz co
najważniejsze, zasadność ich organizowania m.
in. Koncert Kolęd w Radzanowie, Finał WOŚP,
Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny w Radzanowie,
Dzień Dziecka w Gminie Radzanowo, Wieczór
Sobótkowy, Dni Rogozina, Mazowiecki Festiwal
Kultur, jak również imprezy organizowane wraz
z innymi instytucjami.
Działania Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie skupiają swoje pomysły wokół kultury i jak
najlepszej organizacji podaży kultury. Ma to
doprowadzić do wypracowania coraz lepszych i
bardziej widocznych form działalności kulturalnej skierowanej do mieszkańców gminy Radzanowo.
Należy wzmacniać i rozwijać poczucie tożsamości lokalnej oraz zaangażowanie w kulturę na
terenie gminy Radzanowo wśród różnych grup
mieszkańców za pomocą licznych inicjatyw
integracyjnych i edukacyjnych na terenie gminy,
prowadzonych przez CKiS.
Komisje Rady Gminy zapoznały się z działalnością informacyjno-promocyjną Gminnego Centrum Informacji na rzecz Gminy Radzanowo.
Działania te są nieodłącznym elementem jej
prawidłowego funkcjonowania oraz formą społecznej komunikacji. Promocja jest również
niewątpliwie jednym ze sposobów wspierania
rozwoju gminy, co wpływa na inicjowanie i
wspieranie lokalnego rozwoju.
Gminne Centrum Informacji realizuje ww. działania za pomocą:
- administrowania i aktualizacji strony internetowej: www.radzanowo.pl (dbałości o aktualność i
rzetelność podanych informacji),
-obsługi konta Gminy Radzanowo na portalu
społecznościowym www.facebook.com
- działalności edytorskiej i redagowania Monitora Samorządowego „NASZA GMINA Radzanowo”, którego wydawcą jest Urząd Gminy w
Radzanowie,
- przygotowania artykułów promujących Gminę
Radzanowo do „Tygodnika Płockiego” oraz
Biuletynu Samorządowego Powiat Płocki,
- kompleksowej dokumentacji fotograficznej
(wykonanie i obróbka komputerowa zdjęć ze
wszelkich imprez i uroczystości organizowanych
przez Gminę Radzanowo),
- aktualizacji tablic informacyjnych na terenie
Gminy Radzanowo,
- zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Radzanowo nr 4/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w
GCI świadczone są usługi z zakresu kserowania, drukowania, skanowania, bindowania, laminowania i telefaksowania. GCI jest jedynym
miejscem w gminie, gdzie można skorzystać z
takich usług,
- projektowania i drukowania plakatów informujących o ważnych wydarzeniach,

Radni Gminy Radzanowo podczas XXXV sesji

-projektowania i drukowania okolicznościowych
dyplomów, podziękowań, zaproszeń, ulotek dla
Urzędu Gminy, jak również dla innych instytucji
oraz osób prywatnych ,
- współpracy z Zespołem Szkół w Radzanowie,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi
(pomoc przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie działań organizowanych na terenie
Gminy Radzanowo),
- współpracy z Fundacją Portal FM w celu pomocy chorym dzieciom poprzez zbiórkę plastikowych korków,
- współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną
w Radzanowie oraz Filią w Rogozinie w
zakresie opracowywania projektów,
- współpracy z Centrum Kultury i Sportu w
Radzanowie (wspólna organizacja imprez)
Kolejna sesja Rady Gminy zaowocowała powołaniem komisji doraźnej ds. opracowania
„Programu budowy i modernizacji dróg na
trenie gminy Radzanowo”, ustalono następujący skład Komisji:
1) Adam Pietrzak- Przewodniczący
2) Jacek Szymański - Za-ca Przewodniczącego
3) Leszek Ura- Członek Komisji
4) Ryszard Jóźwiak-Członek Komisji
Zadaniem w/w komisji jest przygotowanie projektu uchwały w sprawie „Programu budowy i
modernizacji dróg na terenie gminy Radzanowo”. Zwracam Państwa uwagę na fakt, że
Komisja doraźna nie została powołana dla naprawy naszych dróg, ale dla wypracowania
priorytetów i zasad, jakim mają podlegać wskazane do naprawy drogi. Komisja jest zobowiązana zakończyć prace i przedłożyć Radzie
sprawozdanie ze swej pracy wraz z projektem
uchwały do dnia 31 lipca 2013r.
Kolejna komisja doraźna Radny została powołana ds. opracowania „Regulaminu zbiorowego
dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzanowo”; regulamin został już opracowany przez
komisje w składzie: przewodnicząca Ewa Przygoda, z-ca przewodniczącej Jolanta Sochacka,
członek komisji Robert Tokarski.
Ponadto Rada Gminy zajęła się istotnymi dla
mieszkańców sprawami społecznymi m.in.:

 przekazaniem do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radzanowie zadań wynikających ustawy z dnia 09 czerwca
2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej;

 przyjęciem Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2013-2015 i Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie.
Na sesji w dniu 18.06.2013r uchwalono m.in.
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
gminy Radzanowo. Na uwagę zasługuje fakt
uchwalenia ulgi w rozliczeniu, a mianowicie
Rozdział IV w/w regulaminu, który obejmuje sposób rozliczeń w ust. 7. czytamy: „Dla Usługobiorców będących osobami fizycznymi, oraz
osobami nieprowadzącymi pozarolniczej działalności gospodarczej którzy zrealizują zakup
wody w ilości powyżej 500 m 3/rok i złożą deklarację do dnia 30 czerwca każdego roku, z tym
zastrzeżeniem, że w 2013r deklarację, o której
mowa wyżej, należy złożyć do 31 lipca 2013r”.
Na ostatniej sesji w dniu 28.06.2013r. Rada
podjęła m.in. uchwałę nr XXXV/233/2013 w

sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radzanowo
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2012r. po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2012 rok,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej
w W-wie Zespół Zamiejscowy w Płocku,
4) informacją o stanie mienia gminy,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
Rada Gminy Radzanowo udzieliła Wójtowi Gminy Radzanowo absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2012.
Po podjęciu uchwały Sylwester Ziemkiewicz –
zastępca kierownika referatu rolnictwa i budownictwa - przedstawił prezentację multimedialną
na temat „Realizacji inwestycji gminnych
przy udziale środków zewnętrznych”
W latach 2010-2013 gmina Radzanowo pozyskała i wykorzystała 13 510 364 zł. z Unii Europejskiej, co pozwoliło na zrealizowanie inwestycji o łącznej wartości 18 152 605 zł.
Dzięki tym środkom unijnym wybudowano m.in.:
7 km dróg asfaltowych, zmodernizowano centrum Radzanowa, wyremontowano świetlicę w
Kosinie, dokończono kanalizację w Radzanowie
oraz rozbudowano Zespół Szkół w Radzanowie
wraz z halą sportową.
Poza tymi wykonanymi już inwestycjami do
realizacji przygotowywane są następne przy
udziale pozyskanych środków w Unii Europejskiej, tj. Modernizacja Domu Ludowego w Rogozinie oraz przebudowa chodnika przy ulicy
Spółdzielczej w Radzanowie.
W związku z mającym się odbyć we wrześniu
2013 roku otwarciem hali sportowej, w imieniu
Radnych ogłaszam dla sołectw naszej Gminy
Turniej halowej piłki nożnej o Puchar Rady
Gminy Radzanowo. Zapraszam chętne dziewczęta i chłopców oraz osoby dorosłe do tworzenia pięcioosobowych drużyn piłkarskich i zgłaszanie się do dnia 30 września 2013 roku do
rozgrywek. Szczegółowe informacje (tj. regulamin rozgrywek, karta zgłoszeniowa) na temat
Turnieju dostępne będą w sierpniu na stronie
www.radzanowo.pl, w Gminnym Centrum Informacji oraz Urzędzie Gminy.
Pragnę w tym miejscu podziękować Państwu
Radnym za otwartą postawę, która jest niezbędna do tworzenia wewnętrznej kultury naszej
lokalnej społeczności, zdrowych relacji międzyludzkich, w większości atmosfery dobrej współpracy, która przyczynia się do poczucia zadowolenia i sukcesu wielu mieszkańców naszej
gminy.
Dla państwa radnych i sołtysów naszej Gminy
mam propozycję, aby zagospodarować stronę
w niniejszej gazetce jako: WIEŚCI GMINNE. W
związku z powyższym proszę o pisanie artykułu/notki o wydarzeniu lub sprawach, które dzieją
się w naszych okręgach i chcielibyśmy je zaakcentować w sposób szczególny. Swoje pomysły
należy przesyłać do dnia 30 każdego miesiąca
na adres: gci@radzanowo.pl.
Jolanta Sochacka
Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo
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Zespół Szkół w Radzanowie; metamorfoza widoczna gołym okiem
1. Baza lokalowa i dydaktyczna
W bieżącym roku mija 5 lat od powołania
Zespołu Szkół w Radzanowie, w jego
skład wchodzą Szkoła Podstawowa im. M.
Kopernika i Publiczne Gimnazjum. Na
początku tej drogi rodziło się wiele obaw o
jego właściwe funkcjonowanie w zakresie
administracyjno – gospodarczym czy dydaktyczno – wychowawczym. Patrząc z
perspektywy pięciu lat, można zauważyć,
że były one bezzasadne.
Zespołem Szkół kieruje mgr Bolesław
Urbaniak. Dyrektor jest zdania, że co jakiś
czas warto obejrzeć się za siebie, aby nic
nie uszło z pola widzenia spraw ważnych
dla rozwoju dzieci i młodzieży, podążania
za trendami nowoczesności oraz potrzebami społecznymi.
Osiągnięcia obu placówek oraz coraz wyższy poziom kształcenia młodego pokolenia
wskazują na to, że w oświacie radzanowskiej dzieje się coraz lepiej. Dokonajmy
bilansu pięciolecia istnienia Zespołu Szkół.
U jego progu ruszyła rozbudowa szkoły, w
której mieściły się dwie placówki oświatowe wymienione we wstępie. Mimo że w
2007 r. oddano do użytku pierwszą część
budynku do zajęć dydaktycznych, co
usprawniło w pewnym zakresie pracę
szkoły, to jednak ciasnota była dokuczliwa:
niewystarczająca liczba sal lekcyjnych,
brak sali gimnastycznej, jedyna szatnia dla
wszystkich uczniów. Stąd też ograniczone
były zajęcia pozalekcyjne, ponieważ część
lekcji rozpoczynała się nieco później. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się
zimą i w dni niepogody na korytarzach. W
sukurs młodzieży, rodzicom i nauczycielom podążyły władze samorządowe na
czele z wójtem Tadeuszem Pokorskim
oraz dyrekcją szkoły. I oto ogromny trud
zaowocował w marcu 2013 r., szkoły w
Zespole zostały rozdzielone lokalowo.
Wystarczająco przybyło sal lekcyjnych z
zapleczami, pięknie wyposażone toalety,
także przystosowane dla osób niepełnosprawnych. A przede wszystkim każda ze
szkół ma oddzielne wejście i szatnię z
zamykanymi szafkami. O rozbudowie pisaliśmy w artykule „Naszej Gminy” nr 6 w
marcu 2013r.
Nie lada wizytówką Radzanowa i gminy

będzie nowoczesna hala sportowa, której
oddanie do użytku przewiduje się na
1 września br. Rozwiąże ona problem
funkcjonalnego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, propagowania zdrowego stylu życia a także zagospodarowania
czasu wolnego dzieci i młodzieży. Wzrośnie również poziom uroczystości szkolnych, wszyscy zmieszczą się bez szukania dodatkowych miejsc, jak to było dotychczas.
Dyrektor B. Urbaniak nadmienił, że wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji o
zwiększenie subwencji oświatowej na wyposażenie nowo oddanych pomieszczeń.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie,
trzeba cierpliwie czekać na pieniądze.
2. Kadra i jej doskonalenie
Praca z dziećmi wymaga i szczególnych
umiejętności i wiedzy. Dlatego dyrekcja
Zespołu Szkół czuwa, aby nauczyciele
aktualizowali i pogłębiali swoją wiedzę w
różnych formach: na studiach podyplomowych, w ramach warsztatów czy szkoleń
wewnątrz Rad Pedagogicznych, a także w
ramach wymiany doświadczeń. Większość
pedagogów posiada status nauczyciela
dyplomowanego.
Nauczyciele nie pracują za zamkniętymi
drzwiami. Organizowane są lekcje otwarte,
także zaprasza się na nie rodziców. Szkoły w Zespole stają się otwarte, bo przecież
mają służyć społeczeństwu.
Po raz pierwszy w bieżącym roku zostały
zorganizowane „drzwi otwarte” w gimnazjum dla sześcioklasistów z naszej gminy.
Pisał o tym fakcie „Tygodnik Płocki” z dn.
7.V.2013r.
3.Wyniki w nauce i zachowaniu
W obu szkołach Zespołu wzrastają z roku
na rok. Przed 5 laty drugoroczność
uczniów była wyższa niż obecnie. Każdy
uczeń racjonalnie myślący o swojej przyszłości ma szansę edukacji na odpowiednim poziomie bez opóźnień.
Nauczyciele minimalizują zadawanie prac
domowych, osiągają efektywniejsze wyniki
w nauce dzięki maksymalnemu wykorzystaniu czasu na lekcjach, stosowaniu metod aktywizujących młodzież, np. praca
zespołowa, metoda projektów. W polu
widzenia nauczycieli jest każdy uczeń

traktowany indywidu- Uczniowe radzanowskiego gimnazjum - obóz naukowy Kraków 2013
alnie
zgodnie
z
uzdolnieniami,
predyspozycjami i zainteresowaniami. Uczniowie mają obecnie
duże szanse na wyrównywanie braków
edukacyjnych
ze
względu na dodatkowe pomieszczenia do
nauki. Szkoły oferują
zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze, kompensacyjno - rewalidacyjne, mówiąc prościej, polegają one na
eliminowaniu niepowodzeń w określonych nych i Podstawowych we współzawodnicdziedzinach przez wzmożoną aktywność twie sportowym w powiecie płockim.
przynoszącą sukcesy w innych obszarach. - II miejsce w finale Międzypowiatowych
Są też stosowane indywidualne konsulta- Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej
cje udzielane uczniom przez nauczycieli. chłopców;
Na świetlicy młodzi ludzie mogą odrabiać - I miejsce drużyny dziewcząt w XVIII Meprace domowe z pomocą opiekuna. moriale Młynarkiewicza na ergometrze
Uczniowie otrzymują wszelką pomoc psy- wioślarskim w finale międzypowiatowym.
chologiczno – pedagogiczną od zatrudnio- Ponieważ sukcesów sportowych, zespołonych specjalistów, np. pedagoga, logope- wych i indywidualnych w Zespole Szkół
dy czy psychologa w Poradni Psycholo- jest naprawdę dużo, w następnym numegiczno – Pedagogicznej.
rze wrócimy do nich i omówimy imiennie,
Wiele czasu i miejsca poświęca się wskazując zawodników i ich osiągnięcia.
uczniom uzdolnionym. Mają oni możliwość Jesteśmy pod wrażeniem ciężkiej pracy
twórczego uczestnictwa w różnych kołach nauczycieli – trenerów i uczniów, gratuluzainteresowań zarówno w zakresie przed- jemy wysokich lokat.
miotów humanistycznych, jak i matema- W historię szkoły wpisały się też: Bieg
tyczno – przyrodniczych oraz sportowych Trzeźwości i Festiwal Piosenki Religijnej.
oraz artystycznych. W dniu drzwi otwar4. Współpraca ze środowiskiem
tych gimnazjaliści zaprezentowali swoje Dzieci i młodzież Zespołu Szkół angażują
możliwości rozwinięte w ramach kół zain- się w sprawy społeczności lokalnej i nateresowań.
szej małej ojczyzny – Ziemi RadzanowDzieci ze Szkoły Podstawowej corocznie skiej. Włączają się w różne akcje, np.
uczestniczą w Międzygminnej Lidze Sprzątanie Świata, obchody Dnia Ziemi.
Przedmiotowej o zasięgu powiatowym, Przygotowują i prezentują programy artyorganizowanej przez Szkołę Podstawową styczne okolicznościowe i z racji różnych
w Radzanowie. Obie szkoły biorą udział w rocznic historycznych. Szeroko rozwinięty
różnych konkursach i olimpiadach na jest wolontariat, dużo uczniów czynnie
szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, działa na rzecz WOŚP czy przygotowania
osiągają wysokie lokaty i wyróżnienia. świątecznych paczek dla potrzebujących.
Mimo słabej dotychczas bazy z wychowa- Zespół Szkół ściśle współpracuje ze
nia fizycznego nasza młodzież zdobywa wszystkimi miejscowymi instytucjami: Sagodne podziwu wyniki w różnych dyscypli- morządem Lokalnym na czele z Wójtem
nach. Wymienię tylko niektóre:
Tadeuszem Pokorskim, Radą Gminy,
- I miejsce w Klasyfikacji Szkół Gimnazjal- Centrum Kultury i Sportu, Gminnym Centrum Informacji, Biblioteką Publiczną,
księżmi, Radą Rodziców. Współdziałanie
wychodzi poza granice gminy; dobrze
układa się ono z Książnicą Płocką, Muzeum Mazowieckim czy Teatrem Dramatycznym w Płocku.
Pan dyrektor Bolesław Urbaniak dziękuje
wymienionym instytucjom za współpracę,
wsparcie, pomoc w realizacji ważnych
zadań oświatowych. Składa gorące słowa
uznania, pamiętając też o Radach Pedagogicznych i pracownikach administracyjnych.
SP-K

Ekologicznie, pożytecznie, humanitarnie: „Zbiórka korków i nakrętek”
W grudniu 2012 roku pisaliśmy wzmiankowo na temat zbiórki nakrętek. Przypominamy, że inicjatorką tej akcji na terenie naszej gminy jest sołtys z Nowego Boryszewa, Elżbieta Michalska. Pomysł, stosowany też w innych miejscowościach, okazał
się i u nas strzałem w dziesiątkę.
Nasza gmina wspiera te działania ekologiczne fundacji, która wyróżniła nas na
swoim portalu i przysłała oficjalne podziękowanie. Dzieci, rodzice i pojedynczo
mieszkańcy włączali się do akcji ekologicznej. Fundacja przypomina nam, że
każdy z nas jest częścią przyrody, a tę
trzeba chronić jak oko w głowie. Ponadto
wszyscy uczymy się segregować odpady,
aby eliminować chaos i bałagan z naszej
codzienności. Często także zbiórki pozwa-

lają uratować życie chorych dzieci.
W akcji zbiórki nakrętek wyróżnili się:
- Przedszkole w Radzanowie; dzieci zebrały ok. 300 kg korków.
- Szkoła Podstawowa im. Cz. Hińca w
Rogozinie, która zajęła III miejsce w konkursie ekologicznym „Nakrętka na wagę
zdrowia”
Indywidualnie na wyróżnienie zasługuje
Danuta Aftańska z Czerniewa.
Serdecznie dziękujemy, gratulujemy. Mamy nadzieję, że akcja będzie rozrastać się
i służyć naturze oraz ludziom w potrzebie
zdrowotnej.
Punkty Zbioru: Samorządowe Przedszkole
w Radzanowie, Gminne Centrum Informacji w Radzanowie, Szkoła Podstawowa w
Rogozinie.
AP
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Święto Parafii w Rogozinie

29 czerwca 2013 roku po raz pierwszy w
rogozińskiej parafii można było uczestniczyć
w I Olimpiadzie Sportowej. 7 święto parafii
rozpoczęło cykl sportowych zmagań olimpijskich poprzez zapalenie znicza i wciągnięcie
olimpijskiej flagi na maszt.
Impreza zorganizowana została dzięki zaangażowaniu ks proboszcza, rogozińskich
strażaków, animatorów orlika, SP Rogozino,

ZS Radzanowo i parafialną społeczność.
Liczba uczestników przerosła oczekiwania
organizatorów. Konkurencje sportowe cieszyły się dużym zainteresowaniem wszystkich grup wiekowych. Uwieńczeniem sukcesów było wstąpienie na podium i medale
wręczane przez lokalnych olimpijczyków.
Dużą atrakcję stanowiły pokazy sportowe
płockich szczypiornistów. Natomiast dzięki
współpracy z Fundacją " Portal Fm - Pomagamy Dzieciom” uczestnicy święta parafii
mieli możliwość sprawdzenia swoich sił w
paintball. Zainteresowaniem cieszyły się
również zajęcia plastyczne zorganizowane
przez świetlicę „Przystanek”. Tym razem nie
zabrakło lokalnego artysty, który szkicował
nasze portrety. Zabawę urozmaicała nasza
młodzież upiększająca twarze kolorowymi
wzorami, dzieci z SP Rogozino zatańczyły
tańce ludowe. Nie zabrakło nam i tym razem
tradycyjnego meczu w siatkówkę lokalnych
oldboy`s.
Na zakończenie oficjalnej części ks proboszcz odprawił mszę świętą w intencji
parafian. Pomimo późnego zakończenia
zabawy tanecznej na drugi dzień nie zabrakło chętnych do uczestnictwa w corocznym
rajdzie rowerowym. Zmęczeni cykliści mogli
posilić się daniami z grilla zorganizowanego
przez Rogozińskie OSP.
Organizatorzy

Festiwal Chórów w Rogozinie
Dnia 22 czerwca 2013 r. po raz drugi odbył
się Festiwal Chórów Seniora i Parafialnych
w Kościele pod wezwaniem św. Faustyny
Apostołki Bożego Miłosierdzia w Rogozinie.
Organizatorami w/w Festiwalu byli: Ksiądz
parafii św. Faustyny w Rogozinie, Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Cz. Hińca w Rogozinie oraz Chór „ Złota Jesień” działający
przy Gminnym Centrum ‘Kultury i Sportu w
Radzanowie. Uczestnikami Festiwalu były
następujące chóry: „Grzybowianki” z Iłowa,
„Bielszczanie” z Bielska, „Sierpczanie” z
Sierpca, „Radosne Serca” z Łęga, Chór Parafialny z Rogozina oraz Chór „Złota Jesień”
z Radzanowa.
Każdy chór w ramach konkursu wykonał 3
utwory: religijny, patriotyczny i dowolny.
Do oceny występów poszczególnych uczestników powołano dwuosobowe Jury w składzie: Izabela Denst – Szydłowska – nauczycielka muzyki i ks. Franciszek Kuć – proboszcz parafii Bonisław.
I miejsce Jury przyznało Chórowi Parafialnemu z Rogozina. II miejsce zajął Chór
„Grzybowianki” z Iławy. III miejsce zajął Chór
„Złota Jesień” z Radzanowa. Wyróżnienie za
piosenkę „A kiedy ja wyjdę” zdobył Zespół

Ludowy – „Grzybowianki”.
Chór „Złota Jesień” otrzymał za swój występ
nagrodę specjalną ufundowaną przez Wójta
Gminy Radzanowo.
Pozostałym uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy i wyróżnienia. Nagrody dla
chórów ufundowali: Starosta Powiatu Płockiego Michał Boszko, Wójt Gminy Radzanowo Tadeusz Pokorski oraz organizatorzy
Festiwalu.
Imprezę swoją obecnością zaszczycili: Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo, Radni
Gminy oraz syn z rodziną Patrona Szkoły
Podstawowej w Rogozinie.
Podsumowaniem imprezy było wspólne biesiadowanie na placu remizy Strażackiej przy
posiłku przygotowanym przez Strażaków
OSP w Rogozinie.
Seniorzy składają serdeczne podziękowanie
organizatorom i osobom współpracującym
za wspólną inicjatywę, propagowanie piękna
ojczystej muzyki oraz integracji zespołów
emeryckich z różnych stron.
Barbara Syzdół

To już XIV Festiwal Piosenki Religijnej w Radzanowie

6 czerwca 2013 roku na terenie Zespołu
Szkół w Radzanowie odbył się XIV Festiwal
Piosenki Religijnej, który od wielu lat cieszy
się ogromną popularnością wśród młodych
artystów.
Uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania
dowolnego utworu o tematyce religijnej
przed szerokim gronem publiczności. Występujący zostali przydzieleni do odpowiednich
kategorii wiekowych. Zmagania uczestników
oceniało jury w składzie: p. Marta Sitek-

Pikalska - przewodnicząca, p.
Joanna Kicińska oraz p. Paweł
Bogiel. Imprezę prowadziły
uczennice klasy IIIa z Publicznego Gimnazjum w Radzanowie : Aleksandra Kiełpińska
oraz Emilia Grabarczyk.
Poziom wykonania był bardzo
wysoki, widownia zachwycała
się profesjonalnym podejściem
uczestników do rywalizacji. W
tym roku popularnością cieszyły
się piosenki „List do Boga”,
„Błogosław duszo moja Pana” i
„Wciąż mnie zadziwiasz Panie”.
Atmosfera na festiwalu była bardzo miła i
przyjazna, a na artystów czekał słodki poczęstunek. Naszą miejscowość w zmaganiach konkursowych reprezentowali: zespół
„Bez Nazwy”
z Publicznego Gimnazjum w Radzanowie,
zespoły „PRIMAVERA” i „ADHD” z CKiS ,
zespoły „Stokrotka” i „Gamma” ze Szkoły
Podstawowej oraz solistki: Luiza Janiak,
Iwona Umińska. Kinga Siedlich i Oliwia Witkowska.

Ok. godz. 14.30 jury ogłosiło wyniki. W poszczególnych kategoriach miejsca zajęli:
Soliści 7 – 9 lat:
I miejsce – Aleksandra Krzemińska z SP w
Małej Wsi
II miejsce – Mateusz Staniaszek z Przedszkola Samorządowego w Iłowie
III miejsce – Oliwia Wiśniewska z SP w
Smardzewie
Soliści 10 -12 lat:
I miejsce – Zuzanna Kurowska z GOK-u w
Iłowie
II miejsce – Joanna Bohdan z SP w
Smardzewie
III miejsce- Karolina Kołodziejska z SP Nr
12 w Płocku
Wyróżnienia: Aleksandra Rutkowska, Natalia Cichocka
Soliści 13 – 16 lat:
I miejsce – Sylwia Jurek z Małego Studia
Piosenki w Iłowie
II miejsce - Luiza Janiak z Publicznego Gimnazjum w Radzanowie
Iza Bolczak z Gimnazjum Nr 5 w Płocku
III miejsce- Joanna Róg z Publicznego Gimnazjum w Słubicach

Wyróżnienia: Iwona Umińska, Kinga Siedlich
Zespoły wokalne 7 – 12 lat:
I miejsce – zespół „Wiolinki” z Małego Studia
Piosenki w Iłowie
II miejsce – schola „Aniołki” z parafii Zagroba
III miejsce zespół „Anioły i Demony” z SP w
Ciółkówku
Zespoły wokalne 13 – 16 lat:
I miejsce – zespół „Bez Nazwy” z Publicznego Gimnazjum w Radzanowie
II i III miejsca nie przyznano
Wyróżnienie: zespół „Anioły”
Zespoły wokalno-instrumentalne:
I miejsce – „OKTAWIA” z Zespołu Szkół Nr 5
w Płocku
II miejsca nie przyznano
III miejsce – „ADHD” z CKiS w Radzanowie.
Gimnazjalistki z Radzanowa na tle innych
uczestników wypadły znakomicie, wiwatom i
oklaskom nie było końca. Jesteśmy dumni z
ich osiągnięć, dziewczęta spisały się na
medal, a tymczasem życzymy im dalszych
sukcesów.
Aleksandra Grabarczyk

Spotkanie nauczycieli, uczniów i rodziców z sędzinami
Współczesny świat, pełen sprzeczności,
owego pędu, upadku autorytetów i wartości
moralnych, zagubienia młodych ludzi, sprzyja
demoralizacji młodocianych. Przejawia się
ona w popełnianiu czynów zabronionych,
uchylaniu się od obowiązku szkolnego, używaniu alkoholu i środków odurzających, naruszaniu zasad współżycia społecznego.
Toteż szkoły, instytucje kulturalne w oparciu
o programy profilaktyczne starają się uświadomić nieletnim i rodzicom, jakim zachowa-

niom należy przeciwdziałać i wskazywać ich
konsekwencje. Łatwiej demoralizacji przeciwdziałać niż walczyć z nią.
Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie
we współdziałaniu z Publicznym Gimnazjum,
Centrum Kultury i Sportu i Gminnym Centrum Informacji zorganizowała 20 maja br. w
ramach programu profilaktycznego : „Mamo,
Tato - 13 lat minęło” spotkanie z Sędzinami z
sądów z Płocka i Ciechanowa. Wzięli w nim
udział gimnazjaliści, nauczyciele i rodzice.

IX Międzyszkolny konkurs recytatorski w Ciółkówku
Już po raz dziewiąty w Szkole Podstawowej
w Ciółkówku zaprezentowali się młodzi artyści. Ponad 40 uczestników recytowało wiersze polskich poetów pod hasłem :„Poezja z
Uśmiechem”.
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski zapisał
się już trwale w kalendarzu imprez. Jest to
wydarzenie szczególnie ważne dla społeczności wiejskich szkół. Do Ciółkówka, jak co
roku, zawitali goście z Rogozina, Radzanowa, Rogotwórska, Łega, Staroźreb, Zagroby, Cieszewa, i – po raz pierwszy – z Orszymowa. Uczniowie mieli okazję wystąpić
przed szerszą publicznością. W kategorii

klas I-III miejsce pierwsze zajęły uczennice
Szkoły Podstawowej w Łęgu: Zuzanna Szelągowska i Klaudia Jóźwiak. W kategorii klas
IV-VI miejsce pierwsze przypadło Adamowi
Zakrzewskiemu ze Szkoły Podstawowej w
Radzanowie oraz Emilii Jankowskiej ze
Szkoły Podstawowej w Cieszewie.
Występy dzieci są od lat na wysokim poziomie. Uczniowie ze szkół oddalonych od
ośrodków kulturalnych, takich jak choćby
Płock, mają mniej okazji do prezentowania
własnych zdolności oraz uczestnictwa w
imprezach. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poezja z Uśmiechem” wychodzi na-

przeciw oczekiwaniom środowiska. Duża w
tym zasługa organizatorów, rodziców, sponsorów oraz nauczycieli, którzy wspierają
rozwój dzieci poprzez udział w tego typu
przedsięwzięciach.
Organizatorzy – dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ciółkówku - serdecznie
dziękują wszystkim Przyjaciołom za wieloletnie wspieranie Międzyszkolnego Konkursu
Recytatorskiego „Poezja z Uśmiechem” i
zapraszają na kolejną – X jubileuszową edycję konkursu w kolejnym roku.
Anna Krusiewicz

Panie Sędziny uświadomiły młodzieży, jakie
konsekwencje ponosi ona za popełnione
przestępstwa i wykroczenia .Podkreśliły, ze
egzekwowanie konsekwencji prawno – wychowawczych spoczywa przede wszystkim
na rodzicach i opiekunach prawnych oraz
szkole.
Rodzice otrzymali ulotki na temat: „Co powinien wiedzieć współczesny rodzic?”
UC

Czerwiec pełen atrakcji w naszej gminie
Początek czerwca upłynął pod znakiem
imprez zadedykowanych najmłodszym
mieszkańcom Gminy Radzanowo. Obchody Dnia Dziecka przy strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzanowie rozpoczęły się 1 czerwca o godz.
16:00. Mimo kapryśnej aury chętnych do
wspólnej zabawy nie brakowało.
Druhowie i druhny przygotowali wiele
atrakcji dla najmłodszych, m.in.: występ
klownów PAJKO i TELI, konkursy sportowe, warsztaty z zakresu ratownictwa
medycznego, kącik plastyczny. Oczywiście ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz wozu strażackiego oraz
policyjnego. W trakcie pikniku uczestnicy mogli skosztować pysznej grochówki,
zapiekanek czy słodyczy.
Imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka zorganizowali również strażacy z
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnie. Uczestnicy tego pikniku, dzieci, młodzież i rodzice, również nie mogli narzekać na brak atrakcji. Podczas licznych
konkursów sprawnościowych dopisywały humory i wesołe nastroje. Chętni mogli zwiedzać piękne okolice naszej gminy podczas przejażdżki bryczką. Dla

wszystkich uczestników przygotowano
darmowy poczęstunek.
8 czerwca w Starym Boryszewie także
obchodzono Dzień Dziecka w bardzo
miłej i radosnej atmosferze. Imprezę
plenerową dla najmłodszych przygotowali strażacy z OSP w Nowym Boryszewie. Podczas imprezy dzieci mogły skorzystać m.in.: ze zjeżdżalni, trampoliny,
malowania buziek, przejżdżek kucykiem, konkursów i zabaw z klownem czy
konkursu plastycznego. Największe zainteresowanie wzbudziła Ciuchcia Tumska, dzięki której można było odbyć podróż po okolicy. Nie mniej ważną atrakcją była kąpiel w pianie, tym bardziej, że
pogoda tego dnia dopisała. Na zakończenie udanej zabawy przygotowano
pokaz fajerwerków.
Miejmy nadzieję, że to nie ostatnie takie
imprezy zorganizowane przez strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu naszej gminy, ponieważ wśród
uczestników będących na imprezie można było usłyszeć, że to świetny pomysł,
a uśmiech na twarzy każdego dziecka
jest najważniejszy!

Mieszkańcy naszej gminy jak co roku mogli
uczestniczyć w zabawie
Nocy Świętojańskiej,
która odbyła się 22
czerwca br. Na przybyłych gości, a w szczególności dzieci, czekały liczne atrakcje, które umilały
Wieczór Sobótkowy. Najmłodsi mogli skorzystać
z dmuchanej zjeżdżalni,
trampoliny i przejażdżek
kucykiem, a dla dorosłych przygotowany był
obficie zaopatrzony bufet. Sobótkę uatrakcyjniły
występy
artystyczne
dzieci i młodzieży oraz
Chóru „Złota Jesień”
przygotowane w Centrum Kultury i Sportu w
Radzanowie.
Dzięki
sprzyjającej pogodzie
zabawa taneczna trwała
do białego rana.
AP

Troska o bezpieczeństwo to podstawa życia „Wakacje 2013”
Na upragnione wakacje, czas błogiego
lenistwa, relaksu i codziennego luzu dorośli i dzieci, młodzież czekają 10 miesięcy.
Często zapominają, że w tym okresie łatwo o wypadki, bo czyhających niebezpieczeństw jest o wiele więcej. Wystarczy
ułamek sekundy a nieszczęście już gotowe.
Popularne przysłowie przypomina nam, że
przezorny zawsze ubezpieczony. Przezorny to taki, który przewiduje konsekwencje
swoich zachowań, często pochopnych,
nierozważnych. Aby uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji, wskazane jest przypominanie niepełnoletnim, co jest bezpieczne, a co niesie ze sobą zagrożenia.
Okres lata to czas upałów, wysokich temperatur, a tym samym licznych kąpieli.

Niepokojące jest to, że od 9 lipca na Mazowszu utonęło już 9 osób. Najczęściej do
tragicznych wypadków dochodzi tam,
gdzie kąpiel jest zabroniona albo na kąpieliskach niestrzeżonych. Różnego rodzaju
stawy, zbiorniki, które w upalne dni przyciągają amatorów ochłody, mogą okazać
się śmiertelną pułapką. Należy korzystać
ze strzeżonych kąpielisk, a dzieci nie powinny wchodzić do wody bez opieki dorosłych, nieumiejący pływać powinni pamiętać o kapokach. Zabronione jest skakanie
do wody na tzw. główkę.
W wakacje młodzież dość często korzysta
z masowych imprez, takich jak dyskoteki,
kluby muzyczne. Te miejsca sprzyjają
sytuacjom przestępczym, ponieważ naturalnym elementem zabaw tanecznych są

napoje, a spotkania młodzieżowe z założenia służą poznawaniu innych osób i
niezwykle łatwo w takich sytuacjach zapomnieć o wszelkich zagrożeniach. Alkohol,
nikotyna, narkotyki, środki odurzające – to
używki, które uzależniają, szkodliwie działają na organizm ludzki, przyczyniają się
do różnego rodzaju schorzeń i dolegliwości. Dorastające dzieci, aby czuć się dobrze i być na luzie, nie muszą sięgać po
dopalacze, wystarczy sprawdzone towarzystwo odpowiedzialnych rówieśników
czy przyjaciół.
Panuje moda na zdrowy styl życia, min.
jazdę na rowerze. Uczestnictwo w ruchu
drogowym wszystkich nas zobowiązuje do
stosowania priorytetowej zasady; pamiętać o bezpieczeństwie innych i swoim,
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unikać sytuacji, które mogłyby spowodować zagrożenie. Na drogach obowiązują
2 podstawowe zasady; pierwsza – to
szczególnej ostrożności, druga – ograniczonego zaufania. Rowerzystom zabrania
się jazdy po jezdni obok innego uczestnika
ruchu. Niedopuszczalne są jazda bez
trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach, czepiania
się pojazdów czy przewożenia na rowerze
innych osób do czasu, jeśli nie ukończą 17
lat. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego niejednokrotnie pozwoli bezpiecznie dojechać do celu.
A więc, drodzy czytelnicy, szczęśliwej
drogi na szlakach wakacyjnych!
SP-K
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