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Ważne tematy 

 Uroczyste otwarcie hali sportowej i budynku 

dydaktycznego w Zespole Szkół  

 Linia autobusowa do Rogozina 

 Nowe stawki za wodę i ścieki w 2014 roku 

 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  

w naszej gminie 
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 I Turniej Sołectw w piłce nożnej 

 Kółko teatralne w Centrum Kultury i Sportu  

 w Radzanowie 

Podczas zeszłorocznego Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy zbierano 

pieniądze, za które zakupiono m. in. 

rotory, spirometry, specjalne łóżka prze-

ciwodleżynowe – sprzęt, który działa już 

na oddziałach w wielu polskich szpita-

lach. Gmina Radzanowo również włą-

czyła się w zbiórkę. Kwota, którą prze-

kazaliśmy do sztabu, wyniosła 8725,66 

zł. Już 12 stycznia 2014 roku kolejny, 

22 Finał WOŚP. Radzanowski sztab 

serdecznie zaprasza do Centrum Kul-

tury i Sportu w Radzanowie na godz. 

11:00, gdzie odbędzie się uroczysty 

finał, podczas którego m.in. licytacje 

atrakcyjnych gadżetów, loteria oraz 

atrakcyjne występy artystyczne. Ser-

decznie zapraszamy !                          AP 
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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: gbpradzanowo@wp.pl 
 

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

OŚWIATA 
 

Zespół Szkół w Radzanowie  
ul. Szkolna 16 
tel.: (24) 265 46 52 
www.gimnazjumradzanowo.pl 
 

Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca 
w Rogozinie  
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino 
tel.: (24) 263 77 77 
www.sp-rogozino.pl 
 

Szkoła Podstawowa w Ciółkówku 
Ciółkówko 30B  
tel.: (24) 261 37 78 
www.spciolkowko.strefa.pl  
 

Samorządowe Przedszkole  
w Radzanowie  
ul. Marii Konopnickiej 3 
tel.: (24) 265 43 44 
e-mail: przedszkoleradzanowo@op.pl 

INFORMATORINFORMATOR   

poniedziałek 7:30 - 15:30 

wtorek 7:30 - 15:30 

środa 7:30 - 15:30 

czwartek 7:30 - 15:30 

piątek 8:00 - 16:00 

W ramach projektu „Nasze zdrowie w 

naszych rękach” dofinansowanego z 

budżetu Gminy Radzanowo ruszyły bez-

płatne zajęcia fitness. Kierowane są do 

wszystkich mieszkańców, którzy chcą 

zadbać o zdrowie lub po prostu poćwi-

czyć pod okiem doświadczonego instruk-

tora. Ofertę dla dbających o formę fizycz-

ną przygotował UKS Atleta. Zajęcia od-

bywają się w budynku hali sportowej w 

Radzanowie dwa razy w tygodniu:  

- wtorek Pilates 18:30 

- środa Aerobik Dance 18:30 
Serdecznie zapraszamy. 

AP 

Postępowanie zgodnie z prawami natury 

jest obecnie wpisane w każde ludzkie 

działanie. Poziom naszej ekologicznej 

świadomości w ostatnim czasie wzrósł, 

wzbogaciła się nasza wiedza w tej dzie-

dzinie, powiem więcej – być „eko”  jest 

nie tylko na topie, ale staje się dla wielu 

ludzi osobistym i przemyślanym wybo-

rem. Jednak w każdej regule zdarzają 

się wyjątki i odstępstwa. Mam wrażenie, 

że często nasze ekologiczne postawy 

cechuje jakaś powierzchowność, krótko-

wzroczność i bezmyślność. W tym prze-

konaniu utwierdzają mnie przykłady z 

życia, mamy je w Radzanowie na wycia-

gnięcie ręki. Czy umiemy korzystać z 

kanalizacji? Nierzadkie przykłady zapy-

chania się rur, studzienek przydomo-

wych wskazują na to, że brakuje nam 

nie tylko zdroworozsądkowego myśle-

nia, ale też odpowiedzialności w pew-

nych codziennych działaniach. Wiado-

mo, że do ścieków nie powinny trafiać 

podpaski higieniczne czy pampersy, bo 

nie rozpuszczą się w wodzie jak papier 

toaletowy. Zbytnia oszczędność wody 

przy spłukiwaniu sedesów powoduje też, 

że przepływ nie jest w pełni drożny. I 

stąd zdarzają się awarie, których sami 

nie usuwamy, chociaż niektórzy z nas 

nabroili. Przykładem bezmyślności nie-

których użytkowników kanalizacji jest 

awaria, która miała miejsce na początku 

listopada br. Wezwani fachowcy oczy-

ścili pompy i studzienki. Za usługę Urząd 

Gminy zapłacił ok. 5000 zł. Te pieniądze 

można by było przeznaczyć na realiza-

cję innych bieżących zadań. Włączajmy 

myślenie w codziennych działaniach, 

wykazując troskę o prawidłowe funkcjo-

nowanie urządzeń i poszanowanie pracy 

innych ludzi! 
JB 

Zajęcia FITNESS  

w Radzanowie 

Na bakier ze zdrowym rozsądkiem. Korzystanie z kanalizacji 

Od 1 lipca 2013 roku w naszym kraju 

funkcjonuje nowy system gospodarowa-

nia odpadami. Zgodnie z ustawą o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach 

jesteśmy zobligowani do złożenia dekla-

racji do Urzędu Gminy. Zgodnie z tym 

obowiązkiem do Gminy Radzanowo w 

deklaracjach zostało ujętych 7525 osób 

na podstawie złożonych "Deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi", oraz 290 - 

osób ujętych w oświadczeniach. 7815 - 

Całkowita liczba osób ujętych w deklara-

cjach i oświadczeniach, co stanowi  97-

,8% - procent ludności zweryfikowanej 

pod względem gospodarowania odpada-

mi komunalnymi na terenie Gminy Ra-

dzanowo na dzień 12 listopada 2013 r. 

Podane liczby mogą ulec zmianie. Zgod-

nie z obowiązkami wynikającymi z usta-

wy gminy zobowiązane są do weryfikacji 

danych związanych z ilością osób zgło-

szonych w deklaracjach. W związku z 

powyższym od 19 września 2013 r. 

Urząd Gminy w Radzanowie przystąpił 

do kolejnego etapu weryfikacji ludności 

związanego z gospodarowaniem odpa-

dami komunalnymi, czyli tzw. "ustawą 

śmieciową". 

Pod adresy 110 właścicieli władających 

nieruchomościami zostało wysłane 

"Wezwanie do złożenia deklaracji". 87 

właścicieli władających nieruchomościa-

mi zostało rozliczonych w drodze we-

zwania lub postanowienia. Pozostałe 

sprawy będą rozpatrywane w drodze 

decyzji o wysokości naliczenia opłaty za 

dany okres.  

Zawsze aktualne informacje na stronie 

internetowej www.radzanowo.pl w za-

kładce „Gospodarka odpadami komunal-

nymi”. 
Adrian Bidas 

Pierwsze podsumowanie 

„ustawy śmieciowej” w liczbach 

Linia autobusowa do Rogozina 
Szanowni Państwo, w związku z poja-

wiającymi się informacjami na terenie 

naszej gminy i pisemnym wnioskiem 

mieszkańców Rogozina w sprawie uru-

chomienia linii autobusowej Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w 

Płocku na trasie Białkowo-Rogozino-

Płock, pragnę sprostować kilka mijają-

cych się z prawdą kwestii. Poniżej 

przedstawiam zestawienie ukazujące 

koszty funkcjonowania obecnej linii 

transportowej, symulację kosztów dla 

gminy w przypadku zamiany obecnego 

przewoźnika na firmę MPK oraz liczbę 

kursów autobusu MPK w ciągu jednego 

dnia w ramach obecnie przeznaczonych 

przez gminę środków budżetowych na to 

przedsięwzięcie. Jak obrazuje zestawie-

nie obecnie, realizowane jest 14 kursów 

dziennie, natomiast w wersji MPK przy 

obecnych środkach budżetowych 

(178 000 zł rocznie) możliwe będzie 

wykonanie 7 kursów dziennie gdyż 

obecna sytuacja finansowa gminy nie 

pozwala na  zwiększenie nakładów na 

komunikację lokalną. 
Wójt Gminy Radzanowo 

Tadeusz Pokorski 

  

P4 obecny  
przewoźnik 

MPK 
(przy obecnych środkach 

budżetowych) 

MPK 
(przy obecnej  

liczbie kursów) 

Stawka za 1  
przejechany km 

brutto 
1,83 zł 3,56 zł 3,56 zł 

Roczna kwota  
potrzebna do  

wykonania zadania 
178 000,00 zł 178 000,00 zł 346 270,00 zł 

Ilość kilometrów 
 do przejechania  

w ciągu roku 
97 267,8 km 50 000,00 km 97 267,8 km 

ILOŚĆ KURSÓW W 
CIĄGU DNIA 

14 7 14 

fot. Strzelec Opolski 

mailto:opsradzanowo@plock.home.pl
mailto:zgradzanowo@vp.pl
mailto:cks@radzanowo.pl
mailto:gci@radzanowo.pl
mailto:gbpradzanowo1@wp.pl
http://www.gimnazjumradzanowo.pl/
http://www.sp-rogozino.pl/
mailto:przedszkoleradzanowo@op.pl
http://www.radzanowo.pl
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W ramach projektu „Nasze zdrowie w 

naszych rękach” dofinansowanego z 

budżetu Gminy Radzanowo ruszyły bez-

płatne zajęcia fitness. Kierowane są do 

wszystkich mieszkańców, którzy chcą 

zadbać o zdrowie lub po prostu poćwi-

czyć pod okiem doświadczonego instruk-

tora. Ofertę dla dbających o formę fizycz-

ną przygotował UKS Atleta. Zajęcia od-

bywają się w budynku hali sportowej w 

Radzanowie dwa razy w tygodniu:  

- wtorek Pilates 18:30 

- środa Aerobik Dance 18:30 
Serdecznie zapraszamy. 

AP 

Na bakier ze zdrowym rozsądkiem. Korzystanie z kanalizacji 

Linia autobusowa do Rogozina Chwila refleksji przedświątecznych 
Kolejny krok gminy w nowoczesność 

Żeby zrobić krok w przyszłość, warto 

uporządkować przeszłość. Przyszłość to 

zbliżający się nieuchronnie rok 2014. 

Trwający 2013 przechodzi powoli do prze-

szłości, historii naszej małej ojczyzny. Je-

żeli coś się kończy, oglądamy się za sie-

bie, aby dokonać pewnego bilansu zysków 

i strat. 

Bieżący rok w gminie Radzanowo nale-

ży ocenić jako pomyślny. Uczyniliśmy ko-

lejny krok w nowoczesność w myśl mojego 

ostatniego hasła: „Lepiej - więcej  - nowo-

cześniej”. Mamy na swoim koncie wiele 

inwestycji zrealizowanych m.in. przy dofi-

nansowaniu unijnym, marszałkowskim i 

ministerialnym. Przypomnę pokrótce, że 

były to: generalny remont budynku Szkoły 

Podstawowej w Rogozinie, budowa boiska 

„Orlik” przy tej samej szkole, rozbudowa 

kanalizacji grawitacyjnej w Radzanowie, 

modernizacja oczyszczalni ścieków w 

Woźnikach, powstanie nowych dróg asfal-

towych: Wodzymin – Chomętowo – Białko-

wo o długości 3 km, Czerniewo – Woźniki 

– Paklewy, Radzanowo – Ciółkówko o 

długości około 2 km, droga w Stróżewku 

przy osiedlu Dom Polski oraz droga w 

Kosinie. Zagospodarowanie i utwardzenie 

placu w centrum Radzanowa, moderniza-

cja i automatyzacja Stacji Uzdatniania 

Wody w Juryszewie, budowa placów za-

baw dla dzieci, modernizacja ulic i dróg na 

osiedlach w Radzanowie, termomoderni-

zacja Przedszkola w Radzanowie,  chod-

nik na ulicy Szkolnej i wiele innych. 

Jednak największymi inwestycjami były te 

oddane do użytku w bieżącym roku: budo-

wa hali sportowej i rozbudowa Zespołu 

Szkół w Radzanowie. Całość inwestycji 

opiewa na kwotę ponad 7 mln zł, z tego 6 

mln to dofinansowanie unijne. Za te pie-

niądze rozbudowaliśmy gimnazjum; po-

wstało 8 sal lekcyjnych, w tym nowocze-

sna pracownia multimedialno – językowa. 

W hali sportowej znajdują się boiska do 

koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i noż-

nej, a także sala fitness oraz siłownia. Z tej 

okazałej, nowoczesnej hali korzystają nie 

tylko uczniowie Zespołu Szkół, jest ona 

udostępniona w określonych regulaminem 

dniach i godzinach wszystkim zaintereso-

wanym mieszkańcom naszej gminy. Re-

zerwacji hali sportowej można dokonywać 

w Zespole Szkół. Przy powstałym obiekcie 

został zbudowany oświetlony parking dla 

samochodów. Tym samym jesteśmy 

świadkami utworzenia okazałego Centrum 

Edukacji i Sportu, które uczyniło Radzano-

wo prawdziwą wizytówką naszej lokalnej 

ojczyzny, w której dokonują się przeobra-

żenia na miarę wyzwań XXI wieku, z my-

ślą nie tylko o teraźniejszości, ale też przy-

szłości. Moim marzeniem byłoby, aby mło-

dzież z Rogozina w wieku gimnazjalnym 

korzystała z tych obiektów, zamiast dojaz-

du do szkół płockich. Gorąco i serdecznie 

zapraszam do Radzanowa. 

Jesteśmy gminą niezbyt zasobną, to-

też każda publiczna złotówka ma swoją 

wagę. Nie stać nas na utrzymywanie mi-

niszkół (50 uczniów), takich jak w Ciółków-

ku. Jej utrzymanie kosztuje podatników 

powyżej 800 tyś. zł rocznie. Czy to dużo, 

czy mało, oceńcie Państwo sami. Te pie-

niądze można by wykorzystać na inne cele 

i plany społeczne. Ogromny krok w nowo-

czesność nie spowodował zadłużenia gmi-

ny na lata. Obecnie jest to suma 4,7 mln 

zł, przy budżecie naszym wynoszącym 

ponad 18,5 mln zł. Stanowi to 25 %, a 

zgodnie z przepisami współczynnik ten 

może sięgnąć 60 %. Wiele jednostek nie 

tylko na Mazowszu jest zadłużonych. Na-

szą bolączką są przede wszystkim wyso-

kie koszty obsługi gminy, m.in. utrzymanie 

szkół i przedszkoli, subwencje rządowe 

maleją z roku na rok. Należymy do tych 

nielicznych gmin, w których wzrasta liczba 

mieszkańców. Tylko w minionej dekadzie 

przybyło ich ok. 1200. To cieszy, ale też 

rodzi nowe potrzeby, zwłaszcza na polu 

inwestycyjnym. Na to są potrzebne środki 

finansowe, czekamy z nadzieją na ich 

napływ w latach 2014 – 2020. Ich wyko-

rzystanie musi być racjonalne, celowe z 

myślą o nowych stanowiskach pracy. 

Wszystkim mieszkańcom Gminy Radzano-

wo życzę pełnych radości i spokoju Świat 

Bożego Narodzenia. Niech nadchodzący 

Nowy Rok będzie kontynuacją mądrych i 

przemyślanych decyzji życiowych. 

 
Tadeusz Pokorski 

Wójt Gminy Radzanowo 

Kółko teatralne  

w CKiS w Radzanowie 

Od lutego 2014 r. w Centrum Kultury i Spor-

tu w Radzanowie rozpoczynamy warsztaty 

teatralne, skierowane do uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjum oraz ponadgim-

nazjalnych. Celem tego przedsięwzięcia 

jest rozwój zainteresowań i zdolności aktor-

skich oraz integracja dzieci i młodzieży z 

różnych środowisk społecznych. Chcemy 

poprzez nasze zajęcia zaznajomić młodzież 

z wieloma dziedzinami sztuki, które spoty-

kają się na scenie teatralnej. Pragniemy 

poprzez przygotowanie z uczestnikami 

przedstawień wskazać im wartości podstaw 

twórczych i rozbudzić potrzebę obcowania 

ze sztuką. 

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą 

wziąć udział w tym projekcie, zachęcamy 

do nadsyłania zgłoszeń na adres: 

cks@radzanowo.pl,  

jak również osobiście w siedzibie Centrum 

Kultury i Sportu w Radzanowie przy ulicy 

Szkolnej 3. 
 Radosław Karwowski 

Nowe stawki za wodę i ścieki w 2014 roku 
Na sesji 30 listopada 2013 roku Rada 
Gminy  podjęła uchwałę w sprawie: ustale-
nia opłat za pobieraną wodę i odprowa-

dzanie ścieków na terenie Gminy Radza-
nowo,  na mocy której ustalono na okres 
od 15 stycznia 2014 roku do 14 stycznia 

2015 roku wysokość opłaty zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia 
ścieków w następujących wysokościach: 

Lp. Typ opłaty 
Wartość netto  

[zł] 

Podatek VAT 

[%] 

1 Stawka opłaty za 1 m3 dostarczonej wody dla ludności i celów socjalno-bytowych 2,60 8 

2 Stawka opłaty za 1 m3 dostarczonej wody dla zakładów i instytucji 3,05 8 

3  
Stawka opłaty za 1 m 3 dostarczanej wody dla ludności i celów socjalno-bytowych dla 

odbiorców, którzy  zdeklarują i zrealizują zakup wody powyżej 500 m3 / rok 
2,00 8 

4 Stawka opłaty za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla ludności i na cele socjalno-bytowe 5,50 8 

5 Stawka opłaty za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla zakładów i instytucji 7,50 8 

6 Stawka miesięczna opłaty abonamentowej liczonej na jednego odbiorcę 4,50 8 

Z taką prośbą zwraca się do nas Centrum 

Kultury i Sportu w Radzanowie. Akcja, 

organizowana w najbliższych miesiącach, 

ma na celu cyfryzację istniejących histo-

rycznych zdjęć z terenu naszej gminy wraz 

z jej zabytkami i niegdysiejszymi miesz-

kańcami. Organizatorzy mają nadzieję 

zgromadzić materiał wystarczający do 

wydania albumu, prezentującego naszych 

przodków i utrwalone na fotografiach miej-

sca, których dziś próżno szukać w krajo-

brazie gminy. Liczą także, że uda im się 

nakłonić mieszkańców do podzielenia się 

swoimi wspomnieniami związanymi z gmi-

ną, okupacją naszych terenów oraz daw-

nym życiem dworskim w Radzanowie, 

Woźnikach i na innych folwarkach. 

Każde przyniesione do nas zdjęcie zosta-

nie zwrócone właścicielowi w ciągu 3 mi-

nut - tyle zajmuje stworzenie cyfrowej kopii 

w wysokiej rozdzielczości. Zachęcamy do 

opisywania zdjęć, spisywania swoich 

wspomnień. Ułatwi to nam pracę nad albu-

mem i uporządkowanie zbioru. Będzie 

także możliwość utrwalenia relacji świad-

ków w formie wywiadów. Liczymy też, że 

część materiałów dotrze do nas drogą 

elektroniczną na adres podzielsiehisto-

ria@gmail.com"- mówią inicjatorzy akcji 

Radosław Karwowski i Daniel Pietrzyk. 

Wspólnie z organizatorami zachęcamy do 

przeglądania albumów i dzielenia się swo-

imi pamiątkami. Liczy się każde zdjęcie! W 

ten sposób unikniemy utraty niepowtarzal-

nych fotografii i wspomnień, promując przy 

tym naszą gminę i upowszechniając jej 

historię. Jeśli uda nam się nagłośnić akcję 

i zainteresować mieszkańców, być może 

pozyskane materiały będą wystarczające 

do wyprodukowania krótkometrażowego 

filmu, który wyświetlimy w CKiS dla 

wszystkich mieszkańców. Nadchodzi 

okres Świąt Bożego Narodzenia - dosko-

nały czas, by usiąść razem z rodziną i 

wybrać pamiątki do digitalizacji. Niedługo 

rozpoczniemy ulotkowanie i plakatowanie 

terenu gminy. Zapraszamy do śledzenia 

naszej akcji na facebook`u, jak i wysyłanie 

nam materiałów drogą e-mailową", dodają 

organizatorzy. Więcej informacji wkrótce! 

E-mail, na który można wysyłać materiały 

wraz z opisem: podzielsiehisto-

ria@gmail.com 

Fanpage akcji: www.facebook.com/

podzielsiehistoria 
 Daniel Pietrzyk 

Radosław Karwowski 

Podziel się historią ! 

mailto:cks@radzanowo.pl
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Zimowe utrzymanie dróg gminnych  
Przez teren Gminy Radzanowo przebiega-
ją drogi czterech kategorii dróg publicz-
nych: 
Drogi Wojewódzkie o łącznej długości 
17,825 km-( nr 567 Płock – Rogozino – 
Ciółkowo – Góra: IV standard utrzymania; 
nr 568 Goślice - Ciółkowo:  V standard 
utrzymania) 
Zarządca: Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Warszawie. Rejon Drogowy 
Gostynin-Płock RD-1 ul. Krośniewicka 5; 
09-500, Kontakt tel.: (024) 235 – 25 – 43, 
fax: (024) 235 – 54 – 14 
Drogi powiatowe o łącznej długości 
53,950 km- (2901W Rogozino – Imielnica; 
2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo 
– Staroźreby; 2929W Radzanowo – Woź-
niki; 2935W Rogozino – Blichowo – Bulko-
wo; 2936W Rogozino – Dźwierzno; 293-
7W Stróżewko – Rogozino; 2938W Bory-
szewo – Stróżewko; 2939W Rogozino – 
Białkowo – Szczytno; 2940W Słupno – 
Miszewko – Białkowo; 2942W Radzanowo 
– Szczytno – Mijakowo; 2943W Radzano-
wo – Święcieniec; 2944W Radzanowo – 
Bodzanów) 
Zarządca: Zarząd Dróg Powiatowych w 
Płocku ul. Otolińska 21, 09-407 Płock, 
Koordynator zimowego utrzymania dróg: 
Marcin Błaszczak – Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych, Tel. (24) 367-65-60, 

faks (024) 267—65-69; Piotr Małecki – 
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg, Tel. 
(024) 367-65-61; Andrzej Krajenta, Tel. 
(024) 261-28-70 lub 0503-091-371 – Baza 
Nr 1 w Sikorzu obejmująca swym zasię-
giem teren gmin: Stara Biała, Brudzeń, 
Drobin, Bielsk, Radzanowo 
Drogi gminne i wewnętrzne o łącznej 
długości 184,070 km 
Zarządca: Wójt Gminy Radzanowo  
Tadeusz Pokorski ul. Płocka 32, 09-451 
Radzanowo 
Plan zimowego utrzymania dróg gmin-
nych i wewnętrznych, którymi zarządza 
Wójt Gminy Radzanowo w sezonie zimy 
2013/2014. Mając na uwadze znaczenie 
komunikacyjne, całość gminy została po-
dzielona na trzy kolejności odśnieżania: 
I. Trasa autobusu szkolnego 
II. Tereny o zwartej zabudowie- Radzano-
wo, Rogozino, Stróżewko, Boryszewo 
Nowe 
Drogi dojazdowe do poszczególnych wsi 
III. Pozostałe drogi lokalne, dojazdowe do 
terenów o luźnej zabudowie i pojedyn-
czych posesji 
Poszczególne kolejności różnią się: zakre-
sem prac przy odśnieżaniu i likwidacji śli-
skości zimowej; Czasem dochodzenia do 
założonych standardów po ustaniu zja-
wisk. 

Odśnieżanie dróg: usuwanie śniegu z 
jezdni i poboczy drogi w celu zapewnienia 
ciągłości ruchu. Do odśnieżania dróg w 
zależności od grubości zalegającego śnie-
gu używane będą: Pługi lemieszowe cią-
gnikowe; sprzęt pomocniczy: koparko-
ładowarka 
Czynna akcja odśnieżania nie będzie 
prowadzona podczas obfitych opadów 
śniegu oraz podczas zawiei i zamieci 
śnieżnych. 
Zwalczanie śliskości: Łagodzenie skut-
ków śliskości zimowej będzie realizowane 
poprzez uszarstnianie miejsc wyznaczo-
nych do posypywania. Uszarstnianie pole-
gać będzie na posypywaniu 10% mieszan-
ką soli i piasku miejsc wyznaczonych, tj. 
miejsc decydujących o możliwości ruchu, 
takich jak strome podjazdy i zjazdy, skrzy-
żowania z drogami publicznymi, o na-
wierzchni bi tumicznej  (twardej) . 
Zarządca dysponuje jedną piaskarką. 
Zasady kierowania Zimowym Utrzyma-
niem Dróg. 
Czas operacyjny zimowego utrzymania 
dróg ustala się w godz. 500 – 2200, w przy-
padku występowania wyjątkowych utrud-
nień, czas operacyjny będzie dostosowany 
do sytuacji panującej na drogach. Decyzje 
dotyczące zimowego utrzymania dróg 
będą podejmowane przez Kierownika Za-

kładu Gospodarczego przy Urzędzie Gmi-
ny w Radzanowie oraz Wójta Gminy Ra-
dzanowo. Decyzje dotyczące wysyłania 
sprzętu do akcji ZUD podejmowane będą 
na podstawie: Panujących warunków po-
godowych; Rozpoznaniu terenowym sytu-
acji na drogach; Interwencji instytucji pań-
stwowych tj. straż pożarna, policja, pogo-
towie; Telefonicznych interwencji miesz-
kańców Gminy Radzanowo. 
W dni robocze (poniedziałek – piątek) w 
godzinach pracy Urzędu Gminy Radzano-
wo oraz Zakładu Gospodarczego przy 
Urzędzie Gminy w Radzanowie 
poniedziałek – piątek: 730 – 1530 
Zimowe Utrzymanie Dróg koordynowane 
będzie z siedziby Zakładu Gospodarczego 
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie przy 
ul. Rolnej 4. 
NUMERY KONTAKTOWE:  
URZĄD GMINY W RADZANOWIE; (024) 
261-34-10 wew. 29 
Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy 
w Radzanowie: tel. (24) 261-34-21; tel. 
fax: (24) 261-34-21; kom. – 609-423-194 
Po godz. 1530 do godz. 2200 oraz w dni 
wolne od pracy (w godzinach 600-2200) 
zimowe utrzymanie dróg będzie koordyno-
wane telefonicznie pod numerem telefonu: 
609-423-194  

Janusz Balski 

Wieści gminne: „Okiem sołtysa” 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Radzanowo! 
 

Korzystając z zaproszenia do współudzia-

łu w tworzeniu naszej Gazety Gminnej, 

jako sołtys Rogozina pozwolę sobie po-

dzielić się z mieszkańcami swoimi  prze-

myśleniami z działalności naszej władzy 

gminnej. Jesteśmy po „wielkim sprzątaniu” 

w naszej Gminie: kiedy w ubiegłym roku 

Rada Gminy znacząco obniżyła pobory 

Wójtowi oraz w celu „poprawy wizerunku 

gminy” z medialnym udziałem Tygodnika 

Płockiego zmieniła przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego Rady Gminy,  mia-

ło być lepiej, ale czy to poprawiło wizeru-

nek Gminy, czy raczej samopoczucie Ra-

dy? Sąd niedawno nakazał Radzie przy-

wrócić pobory wójtowi, przypuszczam, że 

z należnymi odsetkami i odszkodowaniem, 

a byli przewodniczący, moim zda-

niem ,tylko zyskali, bo już nie muszą swo-

imi osobami firmować-delikatnie mówiąc- 

osobliwych działań  Rady. Wiemy już, że 

podstawą dobrego funkcjonowania gminy 

jest organ uchwałodawczy- czyli rada. 

Jako sołtys i mieszkaniec, nigdy nie trakto-

wałam sesji Rady Gminy Radzanowo i nie 

traktuję jako spotkania towarzyskiego. 

Uważam, że sołtysi źle są postrzegani w 

naszej gminie; nie wiem tylko, czym sobie 

na to zasłużyliśmy. Niestety, od pewnego 

czasu nie jesteśmy zapraszani na wszyst-

kie sesje, tylko wybiórczo. W tym momen-

cie nasuwa się pytanie, czy Rada ma coś 

wstydliwego do ukrycia; czy może nie ma 

problemów, które należałoby wspólnie z 

30 sołtysami systematycznie rozwiązy-

wać? Prezydium Rady Gminy jest każdo-

razowo zobowiązane do zawiadamiania 

nas, sołtysów, o każdej sesji Rady Gminy, 

jako przedstawicieli  sołectw, czyli jedno-

stek pomocniczych gminy na takich sa-

mych zasadach jak radnych. Gwarantuje 

nam to ustawa o Samorządzie Gminnym. 

W naszej gminie najwyraźniej obowiązuje 

inne prawo. Skoro tak, to może Gmina nie 

potrzebuje sołtysów? 

Jedną z większych bolączek w naszej 

gminie jest stan dróg. Rada, próbując roz-

wiązać ten problem, powołała doraźną  

komisję  pod przewodnictwem radnego A. 

Pietrzaka, do której radni mogli zgłaszać 

tylko po jednej drodze z każdej wsi w swo-

im okręgu (chociaż w  samym Rogozinie 

takich dróg jest kilkanaście). Owocem 

kilkumiesięcznej pracy komisji był projekt 

uchwały z rankingiem dróg, przedstawiony 

na sesji 29.08.2013r. Potrzeby są napraw-

dę ogromne, gdyż praktycznie przy każdej 

drodze jest coś do zrobienia. Miłym zasko-

czeniem było dla mnie to, że pierwszą 

pozycję w tym  rankingu zajęła  ul. Wspól-

na w Rogozinie prowadząca do chyba  

największego zakładu przetwórczego w 

gminie.  Podatki od tego przedsiębiorstwa 

wpływały do kasy Gminy już od 1989r. 

Jest to przedsiębiorstwo prężnie rozwijają-

ce się, z czym wiąże się coraz większy 

dochód dla gminy. Niestety, do tej pory (24 

lata) gmina nie zapewniła należytego do-

jazdu do przedsiębiorstwa. Odbywa się to 

kosztem mieszkańców, co doprowadziło 

do konfliktu zupełnie zbędnego dla nas i 

dla firmy. Pragnę poinformować Państwa, 

że drogą o szerokości od 3,2 m do 4 m 

przejeżdża codziennie  do kilkunastu tirów, 

zależnie od potrzeb przedsiębiorstwa, 

dodajmy do tego ruch lokalny oraz dojazdy 

pracowników do zakładu. Ale moją radość 

zburzył już proponowany przez komisję 

sposób  pozyskania gruntów  pod wykona-

nie tej drogi, tu cytat : -Pozyskać grunt od 

mieszkańców na poszerzenie drogi oraz 

wykonać nawierzchnię utwardzoną kruszy-

wem na odcinku od drogi powiatowej Ro-

gozino - Białkowo do znajdującego się na 

ulicy przedsiębiorstwa. Wykonać pod wa-

runkiem bezpłatnego pozyskania gruntów 

od mieszkańców. Przy wszystkich  innych 
drogach gminnych w rankingu klauzula  

komisji  brzmiała dużo łagodniej, tj: Ewen-

tualne pozyskanie gruntów od mieszkań-

ców bezpłatnie. Na tę okoliczność  radny z 
Rogozina złożył wniosek o równe trakto-

wanie wszystkich wsi i zmianę klauzuli. 

Wniosek ten oczywiście został odrzucony. 

Obserwowaliśmy wręcz determinację 

większości radnych, aby projekt uchwały 

został przegłosowany w pierwotnym 

brzmieniu. Czy projekt uchwały w takim  

brzmieniu, niezgodnym z prawem,  powi-

nien trafić pod  obrady sesji? Ponieważ 

dotarło do Rady to, że jest to bezprawie - 

uchwałę zdjęto z porządku obrad pomimo 

wcześniejszego przegłosowania porządku 

obrad. Czy można w ten sposób? Dokład-

nie ten sam projekt uchwały pojawił się na 

kolejnej sesji  26.09.2013r.,na którą oczy-

wiście sołtysi nie zostali zaproszeni. Droga 

jest ogromnie ważna  dla firmy, dlatego na 

sesji gościł przedstawiciel przedsiębior-

stwa, który nie krył rozczarowania z użycia 

takiej  klauzuli, która zablokuje inwestycje , 

uznał ją za kolejne „rzucanie kłód pod nogi 

przez gminę” jego przedsiębiorstwu, jed-

nocześnie zapewnił pomoc finansową w 
budowie drogi pod warunkiem uregulowa-

nia stanu prawnego gruntów pod tę drogę.  

Czy gmina to wykorzysta; to pokaże czas. 

Na szczęście prawnik gminny zakwestio-

nował użycie klauzuli, więc  poprawiona 

uchwała została pozytywnie przegłosowa-

na. Czara goryczy przelała się, gdy po 

głosowaniu pani Skarbnik gminy poinfor-

mowała nas, że i tak na przyszłe około 

dwóch i pół roku  nie będzie jakichkolwiek 

środków finansowych na inwestycje gmin-

ne. Wychodzi na to, że Rada przygotowała  

plan modernizacji dróg, ale nie zabezpie-

czyła na  niego żadnych środków finanso-

wych. Gratulacje! Cóż, pozostały nam 

tylko marzenia. 

Myślę, że wieś Rogozino ma  naprawdę 

znaczący wkład do budżetu gminy i chyba 

dlatego jesteśmy traktowani po macosze-

mu. Od lat jesteśmy spychani na boczny 

tor; czas najwyższy, abyśmy adekwatnie 

do naszego wkładu stanęli w równym sze-

regu z innymi wsiami po środki z budżetu 

gminy. Pobiera się skrupulatnie od nas 

rolników, działkowiczów i przedsiębiorców 

podatki; wyprzedaje się nasz majątek (na 

przykład, w chwili obecnej 17 arową dział-

kę z dawnym Domem Nauczyciela a obec-

nie Apteką w centrum Rogozina). Miesz-

kańcy oczekiwali, że uzyskane ze sprze-

daży pieniądze (prawie trzysta tysięcy zł) 

trafią do Rogozina- ale nie, i tu mamy nie-

smak i rozczarowanie. Decyzja Rady jest 

inna: mamy wspierać całą gminę. W na-

szej miejscowości prawie nic się nie robi 

tak po prostu dla mieszkańców. W Rogozi-

nie, drugiej co do wielkości wsi w gmi-

nie ,nie mamy ani jednej gminnej drogi z 

prawdziwego zdarzenia; myślę tu o na-

wierzchni asfaltowej. Często mieszkańcy 

na własny koszt próbują poprawić stan 

swoich ulic. Wypadałoby wspomnieć o 

braku kanalizacji, udręce mieszkańców 

Rogozina. Znając sytuację finansową gmi-

ny po wrześniowej sesji, jest to odległa 

inwestycja, a tak konieczna dla mieszkań-

ców. Jeżeli jakimś cudem dojdzie do budo-

wy ul. Wspólnej w Rogozinie, to i tak nie 

będzie to inwestycja dla  ogółu mieszkań-

ców, tylko dla konkretnego przedsiębior-

stwa. Czy doczekamy się jakiejkolwiek 

inwestycji,  tak po prostu dla nas, dla 

mieszkańców? Zastanawiam się, czy 

mieszkańcy Rogozina są pełnoprawnymi 

obywatelami tejże Gminy. 

Tymczasem Rada, znając sytuację finan-

sową Gminy, przekazuje 150 tysięcy zł na 

drogę powiatową. Angażowanie środków 

finansowych z budżetu naszej Gminy  na 

wsparcie zadań własnych powiatu jest 

prawnie dozwolone, ale czy logiczne. 

Mieszkańcy gminy dostrzegają pilniejsze 

zadania do realizacji, jak chociażby uregu-

lowanie prawne własności gruntów pod 

drogi gminne czy remonty  naszych wiej-

skich dróg, niż współfinansowanie drogi 

powiatowej do Bodzanowa, gdzie jedno-

cześnie w tej samej miejscowości przepro-

wadza się modernizację drogi gminnej. 

Czy w naszej Gminie jest obiektywny po-

dział środków finansowych? 

Część mieszkańców postrzega to jako 

wsparcie  dla  władz powiatu przez obecną 

większość w  Radzie Gminy. Według mnie 

ma to zabarwienie polityczne. Postrzegam 

to jako zaangażowanie się radnych w 

kampanię wyborczą na przyszłą kadencję, 

jak również udzielenie wsparcia politycz-

nego obecnie rządzącym w powiecie kosz-

tem mieszkańców naszej gminy. Środki 

finansowe, które powinny być skierowane 

na wykonanie zadań własnych, kierowane 

są na wsparcie działań powiatu i pracują 

na  wizerunek powiatu. Na dzień dzisiejszy 

nie potrafię Państwu wskazać ani jednej 

inwestycji powiatowej na ternie gminy Ra-

dzanowo bez zaangażowania finansowe-

go czy materialnego naszej Gminy. Roz-

goryczenie mieszkańców jest uzasadnio-

ne, szkoda tylko, że część z nas patrzy na 

gminę przez pryzmat własnej uliczki, a nie 

próbuje dowiedzieć  się, jak jest w rzeczy-

wistości. Często obwinia się organ wyko-

nawczy, tj. wójta, ale czy  słusznie? Ponie-

waż sesje są otwarte, to warto uczestni-

czyć w ich obradach. W ten sposób można 

przyjrzeć się mechanizmowi samorządo-

wemu na najniższym szczeblu. Proszę 

Państwa, nie dajmy się zwieść pozorom, 

nie bójmy się konfrontacji, bo tylko w ten 

sposób możemy dojść do sedna sprawy. 

Niech wiadomości nie rozchodzą się pocz-

tą pantoflową. Skoro ukazała się moja 

notatka, tzn. lody zostały przełamane i 

chętni mieszkańcy naszej Gminy też  będą 

mogli  zamieszczać swoje spostrzeżenia w 

naszej gazetce. 

Na koniec chciałabym Państwu podzięko-

wać za chwilę refleksji i tak pół żartem, pół 

serio zaprosić na obrady sesji kupą Panie i 

Panowie, kupą a będziemy mieli jakieś 
rozeznanie, jak działają nasze Władze. 

 
Sołtys wsi Rogozino  

Jadwiga Gąsecka 

Drodzy Czytelnicy! 
Od mojego ostatniego artykułu na łamach 
monitora samorządowego „Nasza Gmina 
Radzanowo” minęło kilka miesięcy. Zwróci-
łam się wówczas do Państwa Radnych i 
Sołtysów naszej Gminy z prośbą, aby zago-
spodarować stronę w niniejszej gazetce 
jako: WIEŚCI GMINNE.  Na moje zaprosze-
nie odpowiedziała Pani Sołtys z Rogozina, 
która przytoczyła refleksje na temat władz 
samorządowych. W dalszym ciągu proszę o 
pisanie artykułu/notki z wydarzeń, które 
dzieją się w naszych okręgach i chcieliby-
śmy je zaakcentować w sposób szczególny. 
Swoje pomysły należy przesyłać do dnia 30 
każdego miesiąca na adres: 
gci@radzanowo.pl 
A tymczasem pozwólcie Państwo, że odnio-
sę się do wypowiedzi Pani Sołtys, ponieważ 
nie wiem, co miała na myśli pisząc o 
"osobliwym działaniu Rady". Mam wrażenie, 
że wypowiedź miała postawić obecną Radę 
w złym świetle przez przytaczanie spraw 
niektórych, niezgodnych z prawdą i stanem 
faktycznym. Pragnę zauważyć, iż rozdział 3 
ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 
marca 1990r (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz.594) ) 
wskazuje, że władze gminy to nie tylko Ra-
da Gminy, ale i Wójt Gminy z przypisanymi 
mu ustawowo kompetencjami. 
Jeśli chodzi o dokonane zmiany personalne 
w Radzie to nastąpiły one w ramach posia-
danych kompetencji przez Radę Gminy, a 
udział mediów w żadnym stopniu nie miał 
na to wpływu. Obrady sesji są jawne i każdy 
zainteresowany może przybyć, nawet me-
dia.  
Natomiast prawdą jest, że Rada obniżyła 
znacząco pobory Wójtowi i to z akceptacją 
prawną mecenasa Gminy oraz kancelarii 
prawnej wojewody, który nie podważył pra-
womocności uchwały, zresztą takie sytuacje 
miały już miejsce w naszej Gminie, kiedy to 
pan Wójt nieprawnie wypowiadał pracę naj-
pierw dyrektorowi likwidowanej szkoły w 
Męczeninie, potem mistrzowi z Zakładu 
Gospodarczego przy Urzędzie Gminy. Z 
tego tytułu Gmina również poniosła znaczą-
ce koszty sądowe (mówiłam o tym na sesji 
w dniu 22.02.2012r., kiedy Rada podejmo-
wała uchwałę o obniżeniu pensji Wójta, 
który jest w okresie chronionym przedeme-
rytalnym i nie można obniżyć mu pensji) i 
muszę stwierdzić, że te wspomniane fakty 
miały miejsce, kiedy nie ja przewodniczyłam 
Radzie Gminy, tylko mój poprzednik. Infor-
muję Państwa, że każdy ma prawo do wstę-
pu na sesje Rady Gminy, nawet bez zapro-
szenia a państwo sołtysi zapraszani byli 
zgodnie z przyjętym kwartalnym planem 
pracy Rady Gminy. Pan mecenas gminy nie 
potrafił na dzień dzisiejszy odpowiedzieć mi 
na pytanie, czy jest zgodne z prawem, nato-
miast Pani Gąsecka ma swojego mecenasa 
bardziej zorientowanego w prawie samorzą-
dowym, warto by zaanonsować taką osobę 
panu Wójtowi dla potrzeb Gminy. 
Zmiany do porządku obrad sesji, zgodnie z 
ustawą o samorządzie gminnym (art.20.1a), 
Rada może wprowadzić w każdym momen-
cie sesji, o ile zostaną one przyjęte bez-
względną większością głosów ustawowego 
składu Rady. 
Państwo Sołtysi mają prawo do swoich od-
czuć, mam nadzieję, że Wszyscy Państwo 
nie myślą tak o sobie, że są źle postrzegani 

(nie sprecyzowała Pani przez kogo?), bo w 
imieniu swoim własnym i całej Rady mogę 
zapewnić, że z pełnym szacunkiem odnosi-
my się do Państwa propozycji, chętnie po-
dejmujemy wspólne działania przede 
wszystkim dla rozwoju gminy. Ze swojej 
strony pragnę zapewnić o trosce, o wszyst-
kich mieszkańców gminy, a więc i Rogozi-
na. Program budowy i modernizacji dróg na 
terenie gminy Radzanowo z samej swej 
istoty jest planem a nie dokumentem bez-
względnie nakazującym wykonanie zadań. 
Wobec wielości potrzeb związanych z budo-
wą i modernizacją dróg oraz ograniczonych 
środków budżetowych miał uporządkować 
zakres działań. Program nie zamyka reali-
zacji drogi poza kolejnością – oczywiście o 
ile zostaną pozyskane na to środki przez 
gminę. A nawiasem mówiąc, marzenia są 
potrzebne, żeby mieć cel do realizacji. 
Odnosząc się do tematu podatków, to sama 
ich idea nie opiera się na adekwatnym do 
wkładu podziale środków na poszczególne 
wsie. Podatki są bezzwrotną daniną bez 
zasady wzajemności zwrotu. Zasilają one 
budżet gminy, którego założenia w pierw-
szej kolejności (w formie projektu uchwały) 
są konstruowane przez Wójta Gminy. Zgod-
nie z zarządzeniem Wójta w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej, 
wnioski do projektu budżetu mogą składać 
radni, mieszkańcy gminy, sołectwa, organi-
zacje pozarządowe i społeczne, komitety do 
30 września każdego roku. Po ich weryfika-
cji i własnych pracach budżetowych Wójt 
przedkłada Radzie i Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej projekt budżetu wraz z objaśnie-
niami i materiałami towarzyszącymi. W 
przypadku gdy z ustaleń prac nad budżetem 
wynika konieczność dokonania w projekcie 
uchwały budżetowej zmian powodujących 
zmniejszenie dochodów lub zwiększenie 
wydatków i jednocześnie zwiększenie defi-
cytu budżetu, dla ich wprowadzenia nie-
zbędna jest zgoda Wójta. Rada uchwala 
uchwałę budżetową przed rozpoczęciem 
roku budżetowego, a w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach – nie później niż do 31 
stycznia roku budżetowego. 
Właśnie jesteśmy w trakcie opracowywania 
budżetu na rok 2014, jest to czas trudnych 
wyborów, nie zawsze z zewnątrz ocenia-
nych za trafne. Często wynikają one z kon-
dycji finansowej gminy, która, jak wiemy, 
była budowana przez kilka poprzednich 
kadencji. Dlatego też trudno zrozumieć 
przypisywanie „zasług” wyłącznie obecnej 
władzy gminnej. Tak się składa, że wiele 
osób z tamtego okresu pracuje w samorzą-
dzie do dziś i przedstawianie sprawy ul. 
Wspólnej w Rogozinie jako nierozwiązanej 
na bieżąco, mija się z prawdą. Temat ten 
był przyjęty przeze mnie do realizacji już w 
2010r., kiedy to osobiście wystąpiłam w 
imieniu mieszkańców Rogozina z interpela-
cją do Wójta pod koniec ubiegłej kadencji. 
Wnioskowałam wówczas o sporządzenie 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Rogozino dla terenów przy 
ulicy Wspólnej i Spokojnej. Otrzymałam 
wówczas od Pana Wójta odpowiedź (którą 
przekazałam także Pani Sołtys), że przystą-
pienie w tamtym czasie do sporządzenia 
projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części miejscowości 
Rogozino przy ulicy Wspólnej i Spokojnej, 

skutkowałoby ograniczeniami co do możli-
wości przeznaczenia terenu objętego w/w 
projektem planu, dla innej funkcji niż funkcja 
rolnicza. Kreowanie zagospodarowania 
przestrzennego tego obszaru było ograni-
czone ustaleniami obowiązującego wów-
czas studium uwarunkowań w Gminie Ra-
dzanowo. Rada Gminy Radzanowo podjęła 
wszelkie możliwe kroki w kierunku uregulo-
wań formalnych dla budowy w/w dróg w 
Rogozinie. 
Nie zgadzam się z twierdzeniem p .Sołtys, 
jakoby wieś Rogozino była pozbawiona 
inwestycji. Dowodem niech będzie poniższy 
wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w tej 
wsi w okresie ostatnich 10 lat. 
Są to: 
1. Budowa Kompleksu boisk „Orlik” – około 
1,5 mln 
2. Rozbudowa sieci wodociągowej na tere-
nie miejscowości  
3. Przebudowa ulicy Słonecznej w Rogozi-
nie (chodnik) – ok. 170 tys. zł. 
4. Budowa oświetlenia skrzyżowania ul. 
Mazowieckiej i Wiejskiej – ok. 60 tys. zł. 
5. Budowa chodnika przy ul. Mazowieckiej 
ok.120 tys zł 
6. Budowa oświetlenia ul. Słonecznej ok 50 
tys zł 
7. Rozbudowa i modernizacja Szkoły Pod-
stawowej – ok. 1 mln. zł. 
8. Modernizacja ul. Osiedlowej (utwardzenie 
gruzem oraz chodnik) – ok.130 tys zł 
9. Utwardzenie ulic wewnętrznych, żwirem, 
gruzem i destruktem asfaltowym ok 100 tys 
zł 
10. Wykonanie oświetlenia ul. Kalinowej  
11. Rozbudowa wraz z przebudową domu 
ludowego –ok. 600 tys zł. (trwa obecnie) 
12. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla 
pieszych pomiędzy „Orlikiem” a szkołą 
(inwestycja zrealizowana wspólnie z powia-
tem). ok 60 tys zł. 
Odnosząc się do stwierdzenia o braku lo-
gicznego angażowania środków własnych 
gminy na wsparcie zadań własnych powiatu 
(drogi, z której korzysta ogół mieszkańców 
gminy), zauważam, podobną sytuację przy 
podjęciu decyzji o modernizacji Domu Ludo-
wego w Rogozinie. Buduje się nowy obiekt 
a z drugiej strony Urząd sygnalizuje likwida-
cję już istniejącego CKiS w Radzanowie. W 
tym przypadku wydaje się, że „władza gmin-
na” podjęła adekwatną decyzję do oczeki-
wań Rogozina. I o tym Pani Sołtys nie 
wspomina w swej wypowiedzi. Tym samym 
odnoszę wrażenie, że jest to zamierzone w 
myśl założenia, że pogłos zyskują tylko złe 
informacje, a dobrymi nikt się nie zaintere-
suje.  
Na koniec bardzo dziękuję Pani Sołtys za 
zaangażowanie się w sprawy lokalne, zaw-
sze doceniamy opinie z zewnątrz, nawet 
niekoniecznie znajdujące potwierdzenie w 
rzeczywistości. Dzięki nim mamy możliwość 
oceny sytuacji nie tylko z własnej pozycji 
radnego, ale i innych osób.  

Jeśli pozwolą Państwo, to jeszcze dodam 
z pozycji radnego, iż w ostatnim czasie od-
były się 4 sesje Rady Gminy. 
Na sesji w dniu 29 sierpnia 2013r. została 
przedstawiona przez S. Ziemkiewicza Z-cę 
Kierownika Referatu Rolnictwa i Budownic-
twa informacja na temat funkcjonowania i 
perspektyw komunikacji zbiorowej na tere-
nie Gminy Radzanowo. Zgodnie z informa-
cją zasady organizacji transportu publiczne-
go, zarządzania usługami przewozowymi 
oraz regulacje finansowania transportu pu-
blicznego określa ustawa z dnia 16 grudnia 
2010 roku o publicznym transporcie zbioro-
wym. 
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 
marca 1990r. wskazuje jako zadanie własne 
gminy min. lokalny transport zbiorowy. 
Gmina Radzanowo w oparciu o wyżej wy-
mienione akty prawne realizuje przewóz 
osób poprzez następujące linie autobuso-
we: 
- Linia P4 jeżdżąca na trasie Białkowo-
Rogozino-Płock. Liczba dziennych kursów 
do Płocka: 15. Liczba dziennych kursów do 
Białkowa:14.  
Wartość dofinansowania przez Gminę dla 
przewoźnika za 1km: 1,83 zł. Brutto.  
Łączna wartość dofinansowania przez Gmi-
nę Radzanowo przez okres obowiązywania 
umowy, tj. od marca 2013r. do grudnia 201-
5r.:, 590 000 zł.  
Wykonawcę zadania wyłoniono w przetargu 
nieograniczonym. 
- Linia Brochocin-Płock. Liczba dziennych 
kursów do Płocka: 7; liczba dziennych kur-

sów Płock- Brochocin: 7. 
Wartość dofinansowania przez Gminę Ra-
dzanowo za 1 wozokilometr: 3,56 zł brutto. 
Łączna wartość dofinansowania przez Gmi-
nę Radzanowo w skali roku: 26 104,04 zł. 
Dalsze perspektywy rozwoju linii komunika-
cji zbiorowej na terenie gminy Radzanowo 
są uzależnione przede wszystkim od posia-
danych środków budżetowych. 

Kolejną ważną sprawą na powyższej sesji 
było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu budowy i modernizacji dróg na 
terenie gminy Radzanowo” Główne założe-
nia programu obejmują podstawowe dane o 
sieci dróg gminnych, których długość wyno-
si 184 km. Drogi gminne pomimo, że są 
zaliczone do tej kategorii dróg publicznych 
nie spełniają nie tylko kryteriów ustawo-
wych, ale w zdecydowanej większości nie 
spełniają określonych parametrów technicz-
nych. Stąd też samorząd gminny stoi przed 
ogromnym wyzwaniem sprostania oczeki-
waniom mieszkańców i użytkowników ruchu 
na poprawę stanu tych dróg. 
Chcąc planować inwestycje na drogach 
gminnych należy określić wielkość środków 
jakie gmina może przeznaczyć na to zada-
nie. Wielkość tych środków uzależniona jest 
często od: 
- możliwości pozyskiwania zewnętrznych 
środków. 
- możliwości finansowych gminy w zakresie 
własnych dochodów 
- możliwości kredytowych 
Samorządu Gminnego nie stać na zaplano-
wanie inwestycji na całej długości dróg 
gminnych. Konieczność dokonania wyboru 
z całej sieci dróg gminnych wymaga ustale-
nia parametrów jakie muszą spełniać wy-
brane drogi. Komisja poprosiła Radnych 
gminy Radzanowo o wytypowanie po jednej 
drodze z danej miejscowości znajdującej się 
w okręgu Radnego. Bazując na wytypowa-
nych w ten sposób drogach Komisja stwo-
rzyła ranking określający kolejność wykona-
nia modernizacji, budowy i przebudowy 
dróg gminnych. Wnioski z typami radnych 
stanowią załącznik do niniejszego Progra-
mu. 

W związku ze zorganizowanym przez 
radnych I TURNIEJEM SOŁECTW W HA-
LOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR RADY 
GMINY RADZANOWO w imieniu rady Gmi-
ny  i swoim własnym dziękuję wszystkim, 
którzy włączyli się w rywalizację sportową. 
Koordynatorem przedsięwzięcia z naszej 
strony był S. Ziemkiewicz, a partnerami 
Urząd Gminy w Radzanowie , Centrum Kul-
tury  i Sportu w Radzanowie  oraz Zespół 
Szkół w Radzanowie. Dziękuję za pomoc 
medyczną, którą charytatywnie sprawowały 
panie: Jadwiga Sokołowska, Agnieszka 
Grabarczyk i Beata Pielaszewska i pomoc 
rzeczową, którą okazała firma z Radzanowa 
Auto Danielak- nauka jazdy dla kierowców. 
W imieniu organizatorów życzę całej naszej 
społeczności dynamicznego rozwoju kultury 
fizycznej i sportu, aby nowa hala sportowa 
była terenem nie tylko sportowej rywalizacji, 
ale także miejscem spotkań i nawiązywania 
nowych przyjaźni i kontaktów w duchu spor-
towym. Sport nie jest celem sam w sobie, 
jest szkołą charakteru - uczy cierpliwości, 
wytrwałości, pokory, systematyczności, 
współpracy w grupie i zasad fair play. Po-
zwala pokonywać własne słabości. Można 
powiedzieć, że każdy, kto ma odwagę sta-
nąć do walki, już jest zwycięzcą, bo nie bał 
się poddać ocenie własnych umiejętności. 
Zapraszam Państwa do kolejnych edycji 
turnieju i życzę dalszej wytrwałości i powo-
dzenia w podejmowanych działaniach. 
Niech sportowe rozgrywki będą wypełnione 
sukcesami, a wzajemna akceptacja niech 
będzie źródłem satysfakcji i motywacji do 
dalszej pracy. 

Grudzień to miesiąc zimowy, jednak w 
polskiej tradycji bardzo ciepły, bo przeżywa-
my jedno z najpiękniejszych świąt w roku. 
Powtarzając za Janem Pawłem II „Jeśli tak 
uroczyście obchodzimy narodziny Jezusa, 
czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że 
każdy człowiek jest kimś jedynym i niepo-
wtarzalnym…” 
Szanując stary obyczaj, w imieniu Rady 
Gminy Radzanowo składam Państwu ży-
czenia zdrowia, Bożej Opieki na każdy 
dzień i Szczęśliwego Nowego Roku. 
 

Jolanta Anna Sochacka 
Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo 
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Korzystając z zaproszenia do współudzia-

łu w tworzeniu naszej Gazety Gminnej, 

jako sołtys Rogozina pozwolę sobie po-

dzielić się z mieszkańcami swoimi  prze-

myśleniami z działalności naszej władzy 

gminnej. Jesteśmy po „wielkim sprzątaniu” 

w naszej Gminie: kiedy w ubiegłym roku 

Rada Gminy znacząco obniżyła pobory 

Wójtowi oraz w celu „poprawy wizerunku 

gminy” z medialnym udziałem Tygodnika 

Płockiego zmieniła przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego Rady Gminy,  mia-

ło być lepiej, ale czy to poprawiło wizeru-

nek Gminy, czy raczej samopoczucie Ra-

dy? Sąd niedawno nakazał Radzie przy-

wrócić pobory wójtowi, przypuszczam, że 

z należnymi odsetkami i odszkodowaniem, 

a byli przewodniczący, moim zda-

niem ,tylko zyskali, bo już nie muszą swo-

imi osobami firmować-delikatnie mówiąc- 

osobliwych działań  Rady. Wiemy już, że 

podstawą dobrego funkcjonowania gminy 

jest organ uchwałodawczy- czyli rada. 

Jako sołtys i mieszkaniec, nigdy nie trakto-

wałam sesji Rady Gminy Radzanowo i nie 

traktuję jako spotkania towarzyskiego. 

Uważam, że sołtysi źle są postrzegani w 

naszej gminie; nie wiem tylko, czym sobie 

na to zasłużyliśmy. Niestety, od pewnego 

czasu nie jesteśmy zapraszani na wszyst-

kie sesje, tylko wybiórczo. W tym momen-

cie nasuwa się pytanie, czy Rada ma coś 

wstydliwego do ukrycia; czy może nie ma 

problemów, które należałoby wspólnie z 

30 sołtysami systematycznie rozwiązy-

wać? Prezydium Rady Gminy jest każdo-

razowo zobowiązane do zawiadamiania 

nas, sołtysów, o każdej sesji Rady Gminy, 

jako przedstawicieli  sołectw, czyli jedno-

stek pomocniczych gminy na takich sa-

mych zasadach jak radnych. Gwarantuje 

nam to ustawa o Samorządzie Gminnym. 

W naszej gminie najwyraźniej obowiązuje 

inne prawo. Skoro tak, to może Gmina nie 

potrzebuje sołtysów? 

Jedną z większych bolączek w naszej 

gminie jest stan dróg. Rada, próbując roz-

wiązać ten problem, powołała doraźną  

komisję  pod przewodnictwem radnego A. 

Pietrzaka, do której radni mogli zgłaszać 

tylko po jednej drodze z każdej wsi w swo-

im okręgu (chociaż w  samym Rogozinie 

takich dróg jest kilkanaście). Owocem 

kilkumiesięcznej pracy komisji był projekt 

uchwały z rankingiem dróg, przedstawiony 

na sesji 29.08.2013r. Potrzeby są napraw-

dę ogromne, gdyż praktycznie przy każdej 

drodze jest coś do zrobienia. Miłym zasko-

czeniem było dla mnie to, że pierwszą 

pozycję w tym  rankingu zajęła  ul. Wspól-

na w Rogozinie prowadząca do chyba  

największego zakładu przetwórczego w 

gminie.  Podatki od tego przedsiębiorstwa 

wpływały do kasy Gminy już od 1989r. 

Jest to przedsiębiorstwo prężnie rozwijają-

ce się, z czym wiąże się coraz większy 

dochód dla gminy. Niestety, do tej pory (24 

lata) gmina nie zapewniła należytego do-

jazdu do przedsiębiorstwa. Odbywa się to 

kosztem mieszkańców, co doprowadziło 

do konfliktu zupełnie zbędnego dla nas i 

dla firmy. Pragnę poinformować Państwa, 

że drogą o szerokości od 3,2 m do 4 m 

przejeżdża codziennie  do kilkunastu tirów, 

zależnie od potrzeb przedsiębiorstwa, 

dodajmy do tego ruch lokalny oraz dojazdy 

pracowników do zakładu. Ale moją radość 

zburzył już proponowany przez komisję 

sposób  pozyskania gruntów  pod wykona-

nie tej drogi, tu cytat : -Pozyskać grunt od 

mieszkańców na poszerzenie drogi oraz 

wykonać nawierzchnię utwardzoną kruszy-

wem na odcinku od drogi powiatowej Ro-

gozino - Białkowo do znajdującego się na 

ulicy przedsiębiorstwa. Wykonać pod wa-

runkiem bezpłatnego pozyskania gruntów 

od mieszkańców. Przy wszystkich  innych 
drogach gminnych w rankingu klauzula  

komisji  brzmiała dużo łagodniej, tj: Ewen-

tualne pozyskanie gruntów od mieszkań-

ców bezpłatnie. Na tę okoliczność  radny z 
Rogozina złożył wniosek o równe trakto-

wanie wszystkich wsi i zmianę klauzuli. 

Wniosek ten oczywiście został odrzucony. 

Obserwowaliśmy wręcz determinację 

większości radnych, aby projekt uchwały 

został przegłosowany w pierwotnym 

brzmieniu. Czy projekt uchwały w takim  

brzmieniu, niezgodnym z prawem,  powi-

nien trafić pod  obrady sesji? Ponieważ 

dotarło do Rady to, że jest to bezprawie - 

uchwałę zdjęto z porządku obrad pomimo 

wcześniejszego przegłosowania porządku 

obrad. Czy można w ten sposób? Dokład-

nie ten sam projekt uchwały pojawił się na 

kolejnej sesji  26.09.2013r.,na którą oczy-

wiście sołtysi nie zostali zaproszeni. Droga 

jest ogromnie ważna  dla firmy, dlatego na 

sesji gościł przedstawiciel przedsiębior-

stwa, który nie krył rozczarowania z użycia 

takiej  klauzuli, która zablokuje inwestycje , 

uznał ją za kolejne „rzucanie kłód pod nogi 

przez gminę” jego przedsiębiorstwu, jed-

nocześnie zapewnił pomoc finansową w 
budowie drogi pod warunkiem uregulowa-

nia stanu prawnego gruntów pod tę drogę.  

Czy gmina to wykorzysta; to pokaże czas. 

Na szczęście prawnik gminny zakwestio-

nował użycie klauzuli, więc  poprawiona 

uchwała została pozytywnie przegłosowa-

na. Czara goryczy przelała się, gdy po 

głosowaniu pani Skarbnik gminy poinfor-

mowała nas, że i tak na przyszłe około 

dwóch i pół roku  nie będzie jakichkolwiek 

środków finansowych na inwestycje gmin-

ne. Wychodzi na to, że Rada przygotowała  

plan modernizacji dróg, ale nie zabezpie-

czyła na  niego żadnych środków finanso-

wych. Gratulacje! Cóż, pozostały nam 

tylko marzenia. 

Myślę, że wieś Rogozino ma  naprawdę 

znaczący wkład do budżetu gminy i chyba 

dlatego jesteśmy traktowani po macosze-

mu. Od lat jesteśmy spychani na boczny 

tor; czas najwyższy, abyśmy adekwatnie 

do naszego wkładu stanęli w równym sze-

regu z innymi wsiami po środki z budżetu 

gminy. Pobiera się skrupulatnie od nas 

rolników, działkowiczów i przedsiębiorców 

podatki; wyprzedaje się nasz majątek (na 

przykład, w chwili obecnej 17 arową dział-

kę z dawnym Domem Nauczyciela a obec-

nie Apteką w centrum Rogozina). Miesz-

kańcy oczekiwali, że uzyskane ze sprze-

daży pieniądze (prawie trzysta tysięcy zł) 

trafią do Rogozina- ale nie, i tu mamy nie-

smak i rozczarowanie. Decyzja Rady jest 

inna: mamy wspierać całą gminę. W na-

szej miejscowości prawie nic się nie robi 

tak po prostu dla mieszkańców. W Rogozi-

nie, drugiej co do wielkości wsi w gmi-

nie ,nie mamy ani jednej gminnej drogi z 

prawdziwego zdarzenia; myślę tu o na-

wierzchni asfaltowej. Często mieszkańcy 

na własny koszt próbują poprawić stan 

swoich ulic. Wypadałoby wspomnieć o 

braku kanalizacji, udręce mieszkańców 

Rogozina. Znając sytuację finansową gmi-

ny po wrześniowej sesji, jest to odległa 

inwestycja, a tak konieczna dla mieszkań-

ców. Jeżeli jakimś cudem dojdzie do budo-

wy ul. Wspólnej w Rogozinie, to i tak nie 

będzie to inwestycja dla  ogółu mieszkań-

ców, tylko dla konkretnego przedsiębior-

stwa. Czy doczekamy się jakiejkolwiek 

inwestycji,  tak po prostu dla nas, dla 

mieszkańców? Zastanawiam się, czy 

mieszkańcy Rogozina są pełnoprawnymi 

obywatelami tejże Gminy. 

Tymczasem Rada, znając sytuację finan-

sową Gminy, przekazuje 150 tysięcy zł na 

drogę powiatową. Angażowanie środków 

finansowych z budżetu naszej Gminy  na 

wsparcie zadań własnych powiatu jest 

prawnie dozwolone, ale czy logiczne. 

Mieszkańcy gminy dostrzegają pilniejsze 

zadania do realizacji, jak chociażby uregu-

lowanie prawne własności gruntów pod 

drogi gminne czy remonty  naszych wiej-

skich dróg, niż współfinansowanie drogi 

powiatowej do Bodzanowa, gdzie jedno-

cześnie w tej samej miejscowości przepro-

wadza się modernizację drogi gminnej. 

Czy w naszej Gminie jest obiektywny po-

dział środków finansowych? 

Część mieszkańców postrzega to jako 

wsparcie  dla  władz powiatu przez obecną 

większość w  Radzie Gminy. Według mnie 

ma to zabarwienie polityczne. Postrzegam 

to jako zaangażowanie się radnych w 

kampanię wyborczą na przyszłą kadencję, 

jak również udzielenie wsparcia politycz-

nego obecnie rządzącym w powiecie kosz-

tem mieszkańców naszej gminy. Środki 

finansowe, które powinny być skierowane 

na wykonanie zadań własnych, kierowane 

są na wsparcie działań powiatu i pracują 

na  wizerunek powiatu. Na dzień dzisiejszy 

nie potrafię Państwu wskazać ani jednej 

inwestycji powiatowej na ternie gminy Ra-

dzanowo bez zaangażowania finansowe-

go czy materialnego naszej Gminy. Roz-

goryczenie mieszkańców jest uzasadnio-

ne, szkoda tylko, że część z nas patrzy na 

gminę przez pryzmat własnej uliczki, a nie 

próbuje dowiedzieć  się, jak jest w rzeczy-

wistości. Często obwinia się organ wyko-

nawczy, tj. wójta, ale czy  słusznie? Ponie-

waż sesje są otwarte, to warto uczestni-

czyć w ich obradach. W ten sposób można 

przyjrzeć się mechanizmowi samorządo-

wemu na najniższym szczeblu. Proszę 

Państwa, nie dajmy się zwieść pozorom, 

nie bójmy się konfrontacji, bo tylko w ten 

sposób możemy dojść do sedna sprawy. 

Niech wiadomości nie rozchodzą się pocz-

tą pantoflową. Skoro ukazała się moja 

notatka, tzn. lody zostały przełamane i 

chętni mieszkańcy naszej Gminy też  będą 

mogli  zamieszczać swoje spostrzeżenia w 

naszej gazetce. 

Na koniec chciałabym Państwu podzięko-

wać za chwilę refleksji i tak pół żartem, pół 

serio zaprosić na obrady sesji kupą Panie i 

Panowie, kupą a będziemy mieli jakieś 
rozeznanie, jak działają nasze Władze. 

 
Sołtys wsi Rogozino  

Jadwiga Gąsecka 

Ki lka s łów Przewodniczącej  Rady Gminy –  Jo lanty Sochackie j  
Drodzy Czytelnicy! 
Od mojego ostatniego artykułu na łamach 
monitora samorządowego „Nasza Gmina 
Radzanowo” minęło kilka miesięcy. Zwróci-
łam się wówczas do Państwa Radnych i 
Sołtysów naszej Gminy z prośbą, aby zago-
spodarować stronę w niniejszej gazetce 
jako: WIEŚCI GMINNE.  Na moje zaprosze-
nie odpowiedziała Pani Sołtys z Rogozina, 
która przytoczyła refleksje na temat władz 
samorządowych. W dalszym ciągu proszę o 
pisanie artykułu/notki z wydarzeń, które 
dzieją się w naszych okręgach i chcieliby-
śmy je zaakcentować w sposób szczególny. 
Swoje pomysły należy przesyłać do dnia 30 
każdego miesiąca na adres: 
gci@radzanowo.pl 
A tymczasem pozwólcie Państwo, że odnio-
sę się do wypowiedzi Pani Sołtys, ponieważ 
nie wiem, co miała na myśli pisząc o 
"osobliwym działaniu Rady". Mam wrażenie, 
że wypowiedź miała postawić obecną Radę 
w złym świetle przez przytaczanie spraw 
niektórych, niezgodnych z prawdą i stanem 
faktycznym. Pragnę zauważyć, iż rozdział 3 
ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 
marca 1990r (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz.594) ) 
wskazuje, że władze gminy to nie tylko Ra-
da Gminy, ale i Wójt Gminy z przypisanymi 
mu ustawowo kompetencjami. 
Jeśli chodzi o dokonane zmiany personalne 
w Radzie to nastąpiły one w ramach posia-
danych kompetencji przez Radę Gminy, a 
udział mediów w żadnym stopniu nie miał 
na to wpływu. Obrady sesji są jawne i każdy 
zainteresowany może przybyć, nawet me-
dia.  
Natomiast prawdą jest, że Rada obniżyła 
znacząco pobory Wójtowi i to z akceptacją 
prawną mecenasa Gminy oraz kancelarii 
prawnej wojewody, który nie podważył pra-
womocności uchwały, zresztą takie sytuacje 
miały już miejsce w naszej Gminie, kiedy to 
pan Wójt nieprawnie wypowiadał pracę naj-
pierw dyrektorowi likwidowanej szkoły w 
Męczeninie, potem mistrzowi z Zakładu 
Gospodarczego przy Urzędzie Gminy. Z 
tego tytułu Gmina również poniosła znaczą-
ce koszty sądowe (mówiłam o tym na sesji 
w dniu 22.02.2012r., kiedy Rada podejmo-
wała uchwałę o obniżeniu pensji Wójta, 
który jest w okresie chronionym przedeme-
rytalnym i nie można obniżyć mu pensji) i 
muszę stwierdzić, że te wspomniane fakty 
miały miejsce, kiedy nie ja przewodniczyłam 
Radzie Gminy, tylko mój poprzednik. Infor-
muję Państwa, że każdy ma prawo do wstę-
pu na sesje Rady Gminy, nawet bez zapro-
szenia a państwo sołtysi zapraszani byli 
zgodnie z przyjętym kwartalnym planem 
pracy Rady Gminy. Pan mecenas gminy nie 
potrafił na dzień dzisiejszy odpowiedzieć mi 
na pytanie, czy jest zgodne z prawem, nato-
miast Pani Gąsecka ma swojego mecenasa 
bardziej zorientowanego w prawie samorzą-
dowym, warto by zaanonsować taką osobę 
panu Wójtowi dla potrzeb Gminy. 
Zmiany do porządku obrad sesji, zgodnie z 
ustawą o samorządzie gminnym (art.20.1a), 
Rada może wprowadzić w każdym momen-
cie sesji, o ile zostaną one przyjęte bez-
względną większością głosów ustawowego 
składu Rady. 
Państwo Sołtysi mają prawo do swoich od-
czuć, mam nadzieję, że Wszyscy Państwo 
nie myślą tak o sobie, że są źle postrzegani 

(nie sprecyzowała Pani przez kogo?), bo w 
imieniu swoim własnym i całej Rady mogę 
zapewnić, że z pełnym szacunkiem odnosi-
my się do Państwa propozycji, chętnie po-
dejmujemy wspólne działania przede 
wszystkim dla rozwoju gminy. Ze swojej 
strony pragnę zapewnić o trosce, o wszyst-
kich mieszkańców gminy, a więc i Rogozi-
na. Program budowy i modernizacji dróg na 
terenie gminy Radzanowo z samej swej 
istoty jest planem a nie dokumentem bez-
względnie nakazującym wykonanie zadań. 
Wobec wielości potrzeb związanych z budo-
wą i modernizacją dróg oraz ograniczonych 
środków budżetowych miał uporządkować 
zakres działań. Program nie zamyka reali-
zacji drogi poza kolejnością – oczywiście o 
ile zostaną pozyskane na to środki przez 
gminę. A nawiasem mówiąc, marzenia są 
potrzebne, żeby mieć cel do realizacji. 
Odnosząc się do tematu podatków, to sama 
ich idea nie opiera się na adekwatnym do 
wkładu podziale środków na poszczególne 
wsie. Podatki są bezzwrotną daniną bez 
zasady wzajemności zwrotu. Zasilają one 
budżet gminy, którego założenia w pierw-
szej kolejności (w formie projektu uchwały) 
są konstruowane przez Wójta Gminy. Zgod-
nie z zarządzeniem Wójta w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej, 
wnioski do projektu budżetu mogą składać 
radni, mieszkańcy gminy, sołectwa, organi-
zacje pozarządowe i społeczne, komitety do 
30 września każdego roku. Po ich weryfika-
cji i własnych pracach budżetowych Wójt 
przedkłada Radzie i Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej projekt budżetu wraz z objaśnie-
niami i materiałami towarzyszącymi. W 
przypadku gdy z ustaleń prac nad budżetem 
wynika konieczność dokonania w projekcie 
uchwały budżetowej zmian powodujących 
zmniejszenie dochodów lub zwiększenie 
wydatków i jednocześnie zwiększenie defi-
cytu budżetu, dla ich wprowadzenia nie-
zbędna jest zgoda Wójta. Rada uchwala 
uchwałę budżetową przed rozpoczęciem 
roku budżetowego, a w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach – nie później niż do 31 
stycznia roku budżetowego. 
Właśnie jesteśmy w trakcie opracowywania 
budżetu na rok 2014, jest to czas trudnych 
wyborów, nie zawsze z zewnątrz ocenia-
nych za trafne. Często wynikają one z kon-
dycji finansowej gminy, która, jak wiemy, 
była budowana przez kilka poprzednich 
kadencji. Dlatego też trudno zrozumieć 
przypisywanie „zasług” wyłącznie obecnej 
władzy gminnej. Tak się składa, że wiele 
osób z tamtego okresu pracuje w samorzą-
dzie do dziś i przedstawianie sprawy ul. 
Wspólnej w Rogozinie jako nierozwiązanej 
na bieżąco, mija się z prawdą. Temat ten 
był przyjęty przeze mnie do realizacji już w 
2010r., kiedy to osobiście wystąpiłam w 
imieniu mieszkańców Rogozina z interpela-
cją do Wójta pod koniec ubiegłej kadencji. 
Wnioskowałam wówczas o sporządzenie 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Rogozino dla terenów przy 
ulicy Wspólnej i Spokojnej. Otrzymałam 
wówczas od Pana Wójta odpowiedź (którą 
przekazałam także Pani Sołtys), że przystą-
pienie w tamtym czasie do sporządzenia 
projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części miejscowości 
Rogozino przy ulicy Wspólnej i Spokojnej, 

skutkowałoby ograniczeniami co do możli-
wości przeznaczenia terenu objętego w/w 
projektem planu, dla innej funkcji niż funkcja 
rolnicza. Kreowanie zagospodarowania 
przestrzennego tego obszaru było ograni-
czone ustaleniami obowiązującego wów-
czas studium uwarunkowań w Gminie Ra-
dzanowo. Rada Gminy Radzanowo podjęła 
wszelkie możliwe kroki w kierunku uregulo-
wań formalnych dla budowy w/w dróg w 
Rogozinie. 
Nie zgadzam się z twierdzeniem p .Sołtys, 
jakoby wieś Rogozino była pozbawiona 
inwestycji. Dowodem niech będzie poniższy 
wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w tej 
wsi w okresie ostatnich 10 lat. 
Są to: 
1. Budowa Kompleksu boisk „Orlik” – około 
1,5 mln 
2. Rozbudowa sieci wodociągowej na tere-
nie miejscowości  
3. Przebudowa ulicy Słonecznej w Rogozi-
nie (chodnik) – ok. 170 tys. zł. 
4. Budowa oświetlenia skrzyżowania ul. 
Mazowieckiej i Wiejskiej – ok. 60 tys. zł. 
5. Budowa chodnika przy ul. Mazowieckiej 
ok.120 tys zł 
6. Budowa oświetlenia ul. Słonecznej ok 50 
tys zł 
7. Rozbudowa i modernizacja Szkoły Pod-
stawowej – ok. 1 mln. zł. 
8. Modernizacja ul. Osiedlowej (utwardzenie 
gruzem oraz chodnik) – ok.130 tys zł 
9. Utwardzenie ulic wewnętrznych, żwirem, 
gruzem i destruktem asfaltowym ok 100 tys 
zł 
10. Wykonanie oświetlenia ul. Kalinowej  
11. Rozbudowa wraz z przebudową domu 
ludowego –ok. 600 tys zł. (trwa obecnie) 
12. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla 
pieszych pomiędzy „Orlikiem” a szkołą 
(inwestycja zrealizowana wspólnie z powia-
tem). ok 60 tys zł. 
Odnosząc się do stwierdzenia o braku lo-
gicznego angażowania środków własnych 
gminy na wsparcie zadań własnych powiatu 
(drogi, z której korzysta ogół mieszkańców 
gminy), zauważam, podobną sytuację przy 
podjęciu decyzji o modernizacji Domu Ludo-
wego w Rogozinie. Buduje się nowy obiekt 
a z drugiej strony Urząd sygnalizuje likwida-
cję już istniejącego CKiS w Radzanowie. W 
tym przypadku wydaje się, że „władza gmin-
na” podjęła adekwatną decyzję do oczeki-
wań Rogozina. I o tym Pani Sołtys nie 
wspomina w swej wypowiedzi. Tym samym 
odnoszę wrażenie, że jest to zamierzone w 
myśl założenia, że pogłos zyskują tylko złe 
informacje, a dobrymi nikt się nie zaintere-
suje.  
Na koniec bardzo dziękuję Pani Sołtys za 
zaangażowanie się w sprawy lokalne, zaw-
sze doceniamy opinie z zewnątrz, nawet 
niekoniecznie znajdujące potwierdzenie w 
rzeczywistości. Dzięki nim mamy możliwość 
oceny sytuacji nie tylko z własnej pozycji 
radnego, ale i innych osób.  

Jeśli pozwolą Państwo, to jeszcze dodam 
z pozycji radnego, iż w ostatnim czasie od-
były się 4 sesje Rady Gminy. 
Na sesji w dniu 29 sierpnia 2013r. została 
przedstawiona przez S. Ziemkiewicza Z-cę 
Kierownika Referatu Rolnictwa i Budownic-
twa informacja na temat funkcjonowania i 
perspektyw komunikacji zbiorowej na tere-
nie Gminy Radzanowo. Zgodnie z informa-
cją zasady organizacji transportu publiczne-
go, zarządzania usługami przewozowymi 
oraz regulacje finansowania transportu pu-
blicznego określa ustawa z dnia 16 grudnia 
2010 roku o publicznym transporcie zbioro-
wym. 
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 
marca 1990r. wskazuje jako zadanie własne 
gminy min. lokalny transport zbiorowy. 
Gmina Radzanowo w oparciu o wyżej wy-
mienione akty prawne realizuje przewóz 
osób poprzez następujące linie autobuso-
we: 
- Linia P4 jeżdżąca na trasie Białkowo-
Rogozino-Płock. Liczba dziennych kursów 
do Płocka: 15. Liczba dziennych kursów do 
Białkowa:14.  
Wartość dofinansowania przez Gminę dla 
przewoźnika za 1km: 1,83 zł. Brutto.  
Łączna wartość dofinansowania przez Gmi-
nę Radzanowo przez okres obowiązywania 
umowy, tj. od marca 2013r. do grudnia 201-
5r.:, 590 000 zł.  
Wykonawcę zadania wyłoniono w przetargu 
nieograniczonym. 
- Linia Brochocin-Płock. Liczba dziennych 
kursów do Płocka: 7; liczba dziennych kur-

sów Płock- Brochocin: 7. 
Wartość dofinansowania przez Gminę Ra-
dzanowo za 1 wozokilometr: 3,56 zł brutto. 
Łączna wartość dofinansowania przez Gmi-
nę Radzanowo w skali roku: 26 104,04 zł. 
Dalsze perspektywy rozwoju linii komunika-
cji zbiorowej na terenie gminy Radzanowo 
są uzależnione przede wszystkim od posia-
danych środków budżetowych. 

Kolejną ważną sprawą na powyższej sesji 
było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu budowy i modernizacji dróg na 
terenie gminy Radzanowo” Główne założe-
nia programu obejmują podstawowe dane o 
sieci dróg gminnych, których długość wyno-
si 184 km. Drogi gminne pomimo, że są 
zaliczone do tej kategorii dróg publicznych 
nie spełniają nie tylko kryteriów ustawo-
wych, ale w zdecydowanej większości nie 
spełniają określonych parametrów technicz-
nych. Stąd też samorząd gminny stoi przed 
ogromnym wyzwaniem sprostania oczeki-
waniom mieszkańców i użytkowników ruchu 
na poprawę stanu tych dróg. 
Chcąc planować inwestycje na drogach 
gminnych należy określić wielkość środków 
jakie gmina może przeznaczyć na to zada-
nie. Wielkość tych środków uzależniona jest 
często od: 
- możliwości pozyskiwania zewnętrznych 
środków. 
- możliwości finansowych gminy w zakresie 
własnych dochodów 
- możliwości kredytowych 
Samorządu Gminnego nie stać na zaplano-
wanie inwestycji na całej długości dróg 
gminnych. Konieczność dokonania wyboru 
z całej sieci dróg gminnych wymaga ustale-
nia parametrów jakie muszą spełniać wy-
brane drogi. Komisja poprosiła Radnych 
gminy Radzanowo o wytypowanie po jednej 
drodze z danej miejscowości znajdującej się 
w okręgu Radnego. Bazując na wytypowa-
nych w ten sposób drogach Komisja stwo-
rzyła ranking określający kolejność wykona-
nia modernizacji, budowy i przebudowy 
dróg gminnych. Wnioski z typami radnych 
stanowią załącznik do niniejszego Progra-
mu. 

W związku ze zorganizowanym przez 
radnych I TURNIEJEM SOŁECTW W HA-
LOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR RADY 
GMINY RADZANOWO w imieniu rady Gmi-
ny  i swoim własnym dziękuję wszystkim, 
którzy włączyli się w rywalizację sportową. 
Koordynatorem przedsięwzięcia z naszej 
strony był S. Ziemkiewicz, a partnerami 
Urząd Gminy w Radzanowie , Centrum Kul-
tury  i Sportu w Radzanowie  oraz Zespół 
Szkół w Radzanowie. Dziękuję za pomoc 
medyczną, którą charytatywnie sprawowały 
panie: Jadwiga Sokołowska, Agnieszka 
Grabarczyk i Beata Pielaszewska i pomoc 
rzeczową, którą okazała firma z Radzanowa 
Auto Danielak- nauka jazdy dla kierowców. 
W imieniu organizatorów życzę całej naszej 
społeczności dynamicznego rozwoju kultury 
fizycznej i sportu, aby nowa hala sportowa 
była terenem nie tylko sportowej rywalizacji, 
ale także miejscem spotkań i nawiązywania 
nowych przyjaźni i kontaktów w duchu spor-
towym. Sport nie jest celem sam w sobie, 
jest szkołą charakteru - uczy cierpliwości, 
wytrwałości, pokory, systematyczności, 
współpracy w grupie i zasad fair play. Po-
zwala pokonywać własne słabości. Można 
powiedzieć, że każdy, kto ma odwagę sta-
nąć do walki, już jest zwycięzcą, bo nie bał 
się poddać ocenie własnych umiejętności. 
Zapraszam Państwa do kolejnych edycji 
turnieju i życzę dalszej wytrwałości i powo-
dzenia w podejmowanych działaniach. 
Niech sportowe rozgrywki będą wypełnione 
sukcesami, a wzajemna akceptacja niech 
będzie źródłem satysfakcji i motywacji do 
dalszej pracy. 

Grudzień to miesiąc zimowy, jednak w 
polskiej tradycji bardzo ciepły, bo przeżywa-
my jedno z najpiękniejszych świąt w roku. 
Powtarzając za Janem Pawłem II „Jeśli tak 
uroczyście obchodzimy narodziny Jezusa, 
czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że 
każdy człowiek jest kimś jedynym i niepo-
wtarzalnym…” 
Szanując stary obyczaj, w imieniu Rady 
Gminy Radzanowo składam Państwu ży-
czenia zdrowia, Bożej Opieki na każdy 
dzień i Szczęśliwego Nowego Roku. 
 

Jolanta Anna Sochacka 
Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo 

Radni, Sołtysi oraz Wójt Gminy Radzanowo  

mailto:gci@radzanowo.pl
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Czym jest miejsce pamięci? 

Zgodnie z pewnym przyję-

tym poglądem to grób lub 

cmentarz wojenny, nieru-

chomość lub obiekt budow-

lany albo jego pozostałości, 

upamiętniające postaci lub 

wydarzenia znaczące dla 

Narodu i Państwa Polskie-

go, a w szczególności po-

mnik, krzyż przydrożny, 

kapliczka, kopiec, inny 

obiekt lub przedmiot zwią-

zany z wydarzeniami lub 

postaciami znaczącymi dla 

dziedzictwa Narodu i Pań-

stwa Polskiego, a w szczególności tablica 

pamiątkowa. 

W styczniu 2013 roku obchodziliśmy 

150 rocznicę wybuchu Powstania Stycz-

niowego. Do pierwszej bitwy za ziemiach 

płockich tego Wielkiego Zrywu Narodowe-

go doszło 22.I.1863 roku w okolicach Ciół-

kowa. W związku z tą okazją 20 stycznia 

2013 roku odbyła się uroczystość upamięt-

niająca bohaterów walk powstańczych. 

Aby uczcić to historyczne wydarzenie, 

przy kościele parafialnym w Woźnikach  

wbudowano tablicę pamiątkową.  

Ze względu na niesprzyjające warunki 

pogodowe panujące  w styczniu zagospo-

darowanie terenu wokół nowo powstałego 

miejsca pamięci było niemożliwe. W 

związku z tym prace zmierzające do za-

kończenia zadania wznowione zostały na 

przełomie sierpnia i września, tak że na 

odpust św. Michała w Woźnikach, przypa-

dający na dzień 29 września mogliśmy 

podziwiać już w pełni kamień z tablicą 

pamiątkową wraz z odpowiednim zago-

spodarowaniem najbliższego terenu.   

W końcu mamy na terenie Naszej Gminy 

miejsce upamiętniające jeden z Wielkich 

Narodowych Zrywów Wyzwoleńczych, 

przy którym możemy w godny sposób 

oddać hołd wszystkim tym, którzy walczyli 

i pracowali na rzecz Naszej Ojczyzny.  
SZ 

Nowe miejsce pamięci w naszej gminie  

Rok 2013 powoli dobiega końca. Jest to 

okazja do podsumowania wykonanych w 

tym czasie przez gminę Radzanowo inwe-

stycji. Wszystkie zadania budowlane, 

przeprowadzone w 2013 roku, były reali-

zowane przy udziale pozyskanych z ze-

wnątrz dotacji.  

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 

Radzanowie wraz z modernizacją oczysz-

czalni ścieków w Woźnikach. Zadanie 

zakończyło się w II kwartale 2013 roku, 

całkowita wartość przedsięwzięcia wynio-

sła blisko 2,5 mln zł, z czego  ponad 1,4 to 

dotacja pozyskana  przez gminę Radzano-

wo z Unii Europejskiej w ramach Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Należy 

w tym miejscu dodać, iż od tej inwestycji 

gmina odzyskała również podatek vat w 

kwocie około 400 tys. zł. W ramach zada-

nia powstało blisko 5 km sieci kanalizacji 

grawitacyjnej oraz dwie przepompownie 

przy ul. Szkolnej, ponadto rozbudowano 

oczyszczalnię ścieków o nowy ciąg tech-

nologiczny dostosowujący do włączenia w 

nią nowych odcinków kanalizacji. Niewąt-

pliwie ta inwestycja przyniesie dla gminy i 

jej mieszkańców wiele korzyści: pod kątem 

ekologicznym- zmniejszy się ilość zanie-

czyszczeń odprowadzanych do środowi-

ska; pod kątem technicznym- uporządkuje 

się gospodarkę ściekową; pod kątem spo-

łecznym- podniesiony zostanie standard 

życia mieszkańców; pod kątem gospodar-

czym– zwiększy się atrakcyjność inwesty-

cyjna miejscowości.   

Rozbudowa Zespołu Szkół w Radzano-

wie wraz z budową hali sportowej. Zada-

nie obejmowało rozbudowę Zespołu Szkół 

w Radzanowie o 8 nowych sal lekcyjnych 

wraz z odpowiednim zapleczem w tym 

nowoczesną salką multimedialno- języko-

wą. Ponadto w ramach inwestycji wybudo-

wano pełnowymiarową halę sportową, w 

której znajdują się boiska do gier zespoło-

wych; w tym koszykówka, siatkówka, piłka 

ręczna, nożna oraz salka fitness i siłownia. 

Ponadto cały kompleks został wyposażony  

w parkingi wraz z odpowiednim oświetle-

niem. Cały projekt był realizowany w termi-

nie od 15.01.2010r. do 31.07.2013r. War-

tość inwestycji to około 7,3 mln zł, z czego 

ponad 6 mln zł stanowi dotacja pozyskana 

z Unii Europejskiej w ramach Regionalne-

go Programu Operacyjnego. Powstałe w 

wyniku realizacji inwestycji budowle roz-

wiążą wiele lokalnych problemów społecz-

nych. Ponadto podniesie to 

atrakcyjność gminy Radza-

nowo jako miejsca dobrego 

do osiedlenia się. Nowy ze-

spół oświatowo-sportowy  z 

całą pewnością pod wzglę-

dem technicznym dorównuje 

najlepszym tego typu obiek-

tom na terenie powiatu płoc-

kiego.    
Modernizacja drogi gmin-

nej w Kosinie - etap II. We 

wrześniu zakończyło się 

zadanie dotyczące moderni-

zacji drogi gminnej Kosino-

Ramutówek. Był to kolejny etap inwestycji 

i obejmował wykonanie nawierzchni drogi 

w tzw. technologii „taniego asfal-

tu” (powierzchniowe utrwalenie emulsją 

asfaltową) na odcinku o długości 610 me-

trów bieżących i szerokości 5 metrów. 

Wartość całej inwestycji wyniosła około 

124 tys. zł, z czego 60 tys. zł to pozyskana 

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.  

Rozbudowa wraz  z przebudową domu 

ludowego w Rogozinie. W miesiącu paź-

dzierniku rozpoczęły się prace budowlane 

przy domu ludowym w Rogozinie. Zadanie 

obejmuje modernizację budynku i przysto-

sowanie go na potrzeby świetlicy wiejskiej 

oraz biblioteki. W efekcie ma powstać 

obiekt o funkcjach kulturalno-społecznych 

przeznaczony dla mieszkańców. Wartość 

przedsięwzięcia to około 600 tys. zł, z cze-

go około 350 tys. stanowi pozyskana 

przez gminę Radzanowo dotacja z Unii 

Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Inwestycja planowa-

na jest do zakończenia w miesiącach maj/

czerwiec 2014 roku.      
SZ 

Świetlica „Przystanek” zaprasza 

Otwarcie hali sportowej i budynku dydaktycznego w Zespole Szkół w Radzanowie 
„To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj 

było nierealnym marzeniem” 

19 października 2013 r. przejdzie  do 

historii rozwoju naszej gminy Radzanowo, 

a konkretnie wieńczy dzieło rozbudowy 

części dydaktycznej gimnazjum i budowy 

nowoczesnej, przestrzennej hali sporto-

wej. Z tej okazji  w Zespole Szkół odbyła 

się nie lada uroczystość z udziałem zapro-

szonych znamienitych gości. Nie zabrakło 

posłów na Sejm, radnych różnych szczebli 

administracyjnych, przedstawicieli władz 

oświatowych i związkowych, wójtów 

ościennych gmin, księży, miejscowej Rady 

Gminy na czele z przewodniczącą, Rady 

Rodziców, absolwentów, uczniów i wielu 

innych. Gospodarz całej imprezy, dyrektor 

Zespołu Szkół Bolesław Urbaniak, ser-

decznie i gorąco, z widoczną satysfakcją i 

dumą, powitał licznie przybyłych i wyraźnie 

podkreślił: „To, co dziś jest rzeczywisto-

ścią, wczoraj było nierealnym marzeniem”. 

Kluczowym momentem uroczystości było 

poświęcenie hali sportowej przez probosz-

cza miejscowej parafii, Franciszka Step-

nowskiego oraz symboliczne otwarcie, 

przecięcie wstęgi. Poproszono o to zapro-

szonych gości.  

Wójt Gminy Radzanowo Tadeusz Po-

korski przybliżył historie powstania otwar-

tych obiektów. Nadmienił z niemałą satys-

fakcją, że gmina ma swoim koncie wiele 

inwestycji, przez co zmieniła swoje obli-

cze. Jednak budowa hali sportowej i roz-

budowa Zespołu Szkół są największe z 

nich. Opiewają na sumę 7 228 685 zł, z 

tego 6 000 000 to dotacja z Unii Europej-

skiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowiec-

kiego. Podkreślił z zadowoleniem 

„Jesteśmy świadkami powstawania okaza-

łego Centrum Edukacji i Sportu, które 

uczyniło Radzanowo prawdziwą wizytów-

ką naszej lokalnej ojczyzny, w której doko-

nują się przeobrażenia na miarę wyzwań 

XXI wieku i potrzeb społeczeństwa”. Prze-

kazał słowa uznania i podziękowania tym 

wszystkim, którzy przyczynili się do reali-

zacji tej inwestycji. 

Przybyli na uroczystość mieli możliwość 

wysłuchania przemówienia dyrektora Ze-

społu Szkół, Bolesława Urbaniaka. Gospo-

darz imprezy zaznaczył wyraźnie i dobit-

nie, że „ Zespół nauczycieli wraz z ucznia-

mi, rodzicami, organizacjami działającymi 

na terenie szkoły, mimo trudnych warun-

ków mozolnie, cegiełka po cegiełce, budo-

wał prestiż tej szkoły, jej wizerunek w śro-

dowisku lokalnym, w powiecie, wojewódz-

twie i kraju”. Widoczne są efekty tych dzia-

łań. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gim-

nazjum osiągają bardzo dobre i dobre 

wyniki w nauce. Biorą udział w różnych 

konkursach wiedzy i zmaganiach sporto-

wych na szczeblach powiatu, wojewódz-

twa czy kraju. Najlepsi z nich otrzymują 

stypendia a słabsi korzystają z zajęć wy-

równujących szanse edukacyjne. Liczne 

puchary i dyplomy są świadectwem zna-

czących wyników naszych uczniów. Dy-

rektor zapewnił, że stworzone szanse edu-

kacjo- sportowo- rekreacyjne dzieciom i 

młodzieży nie zostaną zmarnotrawione, a 

posłużą osiąganiu jeszcze wyższych wyni-

ków w edukacji. 

Zaproszeni goście gratulowali gospoda-

rzom gminy wielkiego i wymiernego sukce-

su. Poseł Piotr Zgorzelski nadmienił, że 

ten obiekt ma duży wpływ na zacieranie 

się różnic między wsią a miastem. Prze-

wodnicząca Rady Gminy, Jolanta Sochac-

ka, wręczyła wójtowi Tadeuszowi Pokor-

skiemu i dyrektorowi Zespołu Szkół Bole-

sławowi Urbaniakowi listy gratulacyjne. 

Przybyli na uroczystość obdarowali gospo-

darzy prezentami, najczęściej były to piłki. 

Swoje refleksje goście mogli uwiecznić w 

kronice szkoły. Oto jeden z wpisów: 

„Bo nie jest światło, by pod korcem stało, 

ani sól ziemi do przypraw kuchennych; bo 

piękno na to jest, by zachwycało do pracy;  

praca – by się zmartwychwstało…” Sza-

nowni Państwo, dzisiaj byliśmy świadkami 

powstawania rzeczy pięknych, dobrych, 

potrzebnych i trwałych. Niech służą one 

uczniom, nauczycielom i całej lokalnej 

społeczności. Z życzeniami dalszych suk-

cesów – Dyrektor Delegatury w Płocku 

Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

Młodzież Szkoły Podstawowej i Gimna-

zjum a także absolwenci pod kierunkiem 

nauczycieli zaprezentowali urozmaiconą 

część artystyczną. można było podziwiać 

walca angielskiego, amerykańskiego, 

układ taneczny „ Cztery pory roku”. z przy-

jemnością przybyli wysłuchali rytmicznych 

piosenek. 

Nie mogło zabraknąć części sportowej: 

chętni z gości mieli możliwość sprawdzić 

celność swoich rzutów do kosza, bramki. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimna-

zjum rozegrali mecz unihokeja. 

Pod koniec przyszedł czas na zwiedzanie 

obiektów. Wyeksponowane puchary, dy-

plomy świadczą o wysokim poziomie 

umiejętności sportowych.  

Uroczystość miała podniosły charakter, 

dopisywały humory, a i pogoda nie spłata-

ła figla. 
SP-K 
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Czym jest miejsce pamięci? 

Zgodnie z pewnym przyję-

tym poglądem to grób lub 

cmentarz wojenny, nieru-

chomość lub obiekt budow-

lany albo jego pozostałości, 

upamiętniające postaci lub 

wydarzenia znaczące dla 

Narodu i Państwa Polskie-

go, a w szczególności po-

mnik, krzyż przydrożny, 

kapliczka, kopiec, inny 

obiekt lub przedmiot zwią-

zany z wydarzeniami lub 

postaciami znaczącymi dla 

dziedzictwa Narodu i Pań-

stwa Polskiego, a w szczególności tablica 

pamiątkowa. 

W styczniu 2013 roku obchodziliśmy 

150 rocznicę wybuchu Powstania Stycz-

niowego. Do pierwszej bitwy za ziemiach 

płockich tego Wielkiego Zrywu Narodowe-

go doszło 22.I.1863 roku w okolicach Ciół-

kowa. W związku z tą okazją 20 stycznia 

2013 roku odbyła się uroczystość upamięt-

niająca bohaterów walk powstańczych. 

Aby uczcić to historyczne wydarzenie, 

przy kościele parafialnym w Woźnikach  

wbudowano tablicę pamiątkową.  

Ze względu na niesprzyjające warunki 

pogodowe panujące  w styczniu zagospo-

darowanie terenu wokół nowo powstałego 

miejsca pamięci było niemożliwe. W 

związku z tym prace zmierzające do za-

kończenia zadania wznowione zostały na 

przełomie sierpnia i września, tak że na 

odpust św. Michała w Woźnikach, przypa-

dający na dzień 29 września mogliśmy 

podziwiać już w pełni kamień z tablicą 

pamiątkową wraz z odpowiednim zago-

spodarowaniem najbliższego terenu.   

W końcu mamy na terenie Naszej Gminy 

miejsce upamiętniające jeden z Wielkich 

Narodowych Zrywów Wyzwoleńczych, 

przy którym możemy w godny sposób 

oddać hołd wszystkim tym, którzy walczyli 

i pracowali na rzecz Naszej Ojczyzny.  
SZ 

Nowe miejsce pamięci w naszej gminie  

Inwestycje w 2013 roku 
Rok 2013 powoli dobiega końca. Jest to 

okazja do podsumowania wykonanych w 

tym czasie przez gminę Radzanowo inwe-

stycji. Wszystkie zadania budowlane, 

przeprowadzone w 2013 roku, były reali-

zowane przy udziale pozyskanych z ze-

wnątrz dotacji.  

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 

Radzanowie wraz z modernizacją oczysz-

czalni ścieków w Woźnikach. Zadanie 

zakończyło się w II kwartale 2013 roku, 

całkowita wartość przedsięwzięcia wynio-

sła blisko 2,5 mln zł, z czego  ponad 1,4 to 

dotacja pozyskana  przez gminę Radzano-

wo z Unii Europejskiej w ramach Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Należy 

w tym miejscu dodać, iż od tej inwestycji 

gmina odzyskała również podatek vat w 

kwocie około 400 tys. zł. W ramach zada-

nia powstało blisko 5 km sieci kanalizacji 

grawitacyjnej oraz dwie przepompownie 

przy ul. Szkolnej, ponadto rozbudowano 

oczyszczalnię ścieków o nowy ciąg tech-

nologiczny dostosowujący do włączenia w 

nią nowych odcinków kanalizacji. Niewąt-

pliwie ta inwestycja przyniesie dla gminy i 

jej mieszkańców wiele korzyści: pod kątem 

ekologicznym- zmniejszy się ilość zanie-

czyszczeń odprowadzanych do środowi-

ska; pod kątem technicznym- uporządkuje 

się gospodarkę ściekową; pod kątem spo-

łecznym- podniesiony zostanie standard 

życia mieszkańców; pod kątem gospodar-

czym– zwiększy się atrakcyjność inwesty-

cyjna miejscowości.   

Rozbudowa Zespołu Szkół w Radzano-

wie wraz z budową hali sportowej. Zada-

nie obejmowało rozbudowę Zespołu Szkół 

w Radzanowie o 8 nowych sal lekcyjnych 

wraz z odpowiednim zapleczem w tym 

nowoczesną salką multimedialno- języko-

wą. Ponadto w ramach inwestycji wybudo-

wano pełnowymiarową halę sportową, w 

której znajdują się boiska do gier zespoło-

wych; w tym koszykówka, siatkówka, piłka 

ręczna, nożna oraz salka fitness i siłownia. 

Ponadto cały kompleks został wyposażony  

w parkingi wraz z odpowiednim oświetle-

niem. Cały projekt był realizowany w termi-

nie od 15.01.2010r. do 31.07.2013r. War-

tość inwestycji to około 7,3 mln zł, z czego 

ponad 6 mln zł stanowi dotacja pozyskana 

z Unii Europejskiej w ramach Regionalne-

go Programu Operacyjnego. Powstałe w 

wyniku realizacji inwestycji budowle roz-

wiążą wiele lokalnych problemów społecz-

nych. Ponadto podniesie to 

atrakcyjność gminy Radza-

nowo jako miejsca dobrego 

do osiedlenia się. Nowy ze-

spół oświatowo-sportowy  z 

całą pewnością pod wzglę-

dem technicznym dorównuje 

najlepszym tego typu obiek-

tom na terenie powiatu płoc-

kiego.    
Modernizacja drogi gmin-

nej w Kosinie - etap II. We 

wrześniu zakończyło się 

zadanie dotyczące moderni-

zacji drogi gminnej Kosino-

Ramutówek. Był to kolejny etap inwestycji 

i obejmował wykonanie nawierzchni drogi 

w tzw. technologii „taniego asfal-

tu” (powierzchniowe utrwalenie emulsją 

asfaltową) na odcinku o długości 610 me-

trów bieżących i szerokości 5 metrów. 

Wartość całej inwestycji wyniosła około 

124 tys. zł, z czego 60 tys. zł to pozyskana 

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.  

Rozbudowa wraz  z przebudową domu 

ludowego w Rogozinie. W miesiącu paź-

dzierniku rozpoczęły się prace budowlane 

przy domu ludowym w Rogozinie. Zadanie 

obejmuje modernizację budynku i przysto-

sowanie go na potrzeby świetlicy wiejskiej 

oraz biblioteki. W efekcie ma powstać 

obiekt o funkcjach kulturalno-społecznych 

przeznaczony dla mieszkańców. Wartość 

przedsięwzięcia to około 600 tys. zł, z cze-

go około 350 tys. stanowi pozyskana 

przez gminę Radzanowo dotacja z Unii 

Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Inwestycja planowa-

na jest do zakończenia w miesiącach maj/

czerwiec 2014 roku.      
SZ 

Od wieków młodzi ludzie rozwijali się w 

społeczeństwie, w kontakcie z rówieśnika-

mi, uczyli się wzajemnie współpracy i 

przestrzegania norm społecznych. Współ-

cześnie mamy do czynienia ze zjawiskiem 

przyjaźni wirtualnych. Dzieci spotykają się 

w szkołach, gdzie uczą się również  rywali-

zacji oraz w domach- niestety zazwyczaj 

wirtualnie, przed komputerem, rozmawiają 

za pomocą komunikatorów, portali spo-

łecznościowych, grają wspólnie w gry 

komputerowe. To też jest pewien sposób 

komunikacji - na miarę XXI wieku- ale z 

pewnością nie wystarczający do tego, aby 

dzieci mogły w pełni rozwinąć swój poten-

cjał. 

Zapewniając swojemu dziecku możli-

wość bezpośredniego kontaktu z rówieśni-

kami i robienia czegoś ważnego wspólnie- 

nie przeciwko sobie- pozwala się im nie 

tylko na nawiązanie nowych, wartościo-

wych przyjaźni, ale też wszechstronnie je 

rozwija i umożliwia odkrywanie swoich 

pasji i mocnych stron. Świetnie przygoto-

wuje do dorosłego życia w naszym wyma-

gającym społeczeństwie oraz do odnale-

zienia się na zmiennym rynku pracy.  

Świetlica Przystanek rozpoczęła swoją 

działalność w 2012 roku dzięki wsparciu 

radzanowskiego CKiS i rogozińskiej spo-

łeczności. Zajęcia prowadzone są przez 

wolontariuszy. Przekazują oni swoją wie-

dzę, umiejętności, pomysły, a dzieci mogą 

spędzać  swój wolny czas w sposób weso-

ły i produktywnym. 

W tym roku w działalność świetlicy za-

angażowali się w znacznej mierze rodzice, 

których pomoc jest bezcenna. Dzięki ich 

wsparciu możliwe było rozszerzenie dzia-

łalności o dodatkowe zajęcia: nauka ry-

sunku (poniedziałek 18-19), matematyka 

(wtorek 18-19), kółko teatralne (środa 18-

19) i język angielski (czwartek 18-19). W 

dzisiejszych czasach, zdominowanych 

przez media i rozrywkę elektroniczną, za-

jęcia, które w formie rozrywkowej angażu-

ją dzieci społecznie i intelektualnie, 

są  niezwykle ważne. Pragniemy, jak w 

latach ubiegłych zorganizować kulig, oko-

licznościowe bale, jak chociażby andrzej-

kowy. Dzieci i młodzież czynnie uczestni-

czyły w życiu parafii biorąc udział w Jaseł-

kach, Drodze Krzyżowej, corocznym kolę-

dowaniu na rzecz płockiego hospicjum. Te 

działania nie byłyby możliwe bez zaanga-

żowania i aktywnego udziału lokalnej, ro-

gozińskiej społeczności.  

Oferta świetlicy Przystanek  skierowana 

jest nie tylko do dzieci, ale też do młodzie-

ży gimnazjalnej i licealnej. Spotykamy się 

na co dzień z młodzieżą, która nie skupia 

całego swojego świata wokół nauki i kom-

putera, ale też rozwija swoje zdolności i 

zainteresowania w kontakcie z innymi cie-

kawymi świata ludźmi. Proponuję w soboty 

w godzinach 9-15 w świetlicy stworzyć 

"Dzień otwarty" dla takich młodych ludzi, 

którzy lubią spotykać się i robić razem 

ciekawe rzeczy- grać na instrumentach, w 

gry karciane- np. popularne Magic the 

gathering, w planszowe 

gry RPG (czekamy z 

niecierpliwością na 

propozycje ze strony 

zaznajomionych w te-

macie). Rozmawiać na 

interesujące tematy, 

dzielić się swoją twór-

czością literacką 

(znamy wielu młodych 

pisarzy fantasy, może 

pojawią się kolejni chęt-

ni do posłuchania i 

przedstawienia swoich 

dzieł?)  

W pierwsze soboty miesiąca o godzinie 

16.00, odbywają się kobiece spotkania 

przy kawie. Jest to świetna okazja na wy-

mianę zdań i pomysłów odnośnie życia 

codziennego oraz możliwość zaangażo-

wania się w pracę na rzecz osób potrzebu-

jących. Zachęcamy większą rzeszę kobiet 

do uczestniczenia w tych spotkaniach - dla 

siebie samych i dla dobra innych ludzi. 

 W najbliższych planach znajduje się 

zorganizowanie nauki gry na instrumen-

tach, oczywiście jest to jednak uzależnio-

ne od posiadania owych instrumentów. 

Prowadzę rozmowy z odpowiednimi wła-

dzami w celu pozyskania środków na ko-

nieczne instrumenty.  

Przed dziećmi ze świetlicy pojawiają się 

nieustannie nowe cele i wyzwania. Jedną 

z najważniejszych idei działalności świetli-

cy jest dawanie i dzielenie się. Obecnie 

największym z zadań ideowych jest rozpo-

częcie działań w kierunku pomocy dla 

najuboższych poprzez otwarcie- przy 

współpracy ze Stowarzyszeniem ”Nadzieja 

dla Wszystkich”, parafią oraz z pomocą 

lokalnej społeczności- Banku Żywności. 

Celem statutowym Banku Żywności jest 

pozyskanie żywności oraz racjonalne roz-

dzielenie jej w obrębie społeczności, grup, 

rodzin i osób znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej i materialnej. Udzielanie 

pomocy żywnościowej to forma przywra-

cania godności osobie uzyskującej wspar-

cie i pomoc w realizacji jej planów. 

Rozpoczynając nowy rok działalności 

świetlicy Przystanek, pragnęłabym podkre-

ślić, że tak wiele osób wśród nas jest chęt-

nych do pomocy innym. 
Agata Trojanowska 

Radna Gminy Radzanowo 

 

Świetlica „Przystanek” zaprasza 

„To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj 

było nierealnym marzeniem” 

19 października 2013 r. przejdzie  do 

historii rozwoju naszej gminy Radzanowo, 

a konkretnie wieńczy dzieło rozbudowy 

części dydaktycznej gimnazjum i budowy 

nowoczesnej, przestrzennej hali sporto-

wej. Z tej okazji  w Zespole Szkół odbyła 

się nie lada uroczystość z udziałem zapro-

szonych znamienitych gości. Nie zabrakło 

posłów na Sejm, radnych różnych szczebli 

administracyjnych, przedstawicieli władz 

oświatowych i związkowych, wójtów 

ościennych gmin, księży, miejscowej Rady 

Gminy na czele z przewodniczącą, Rady 

Rodziców, absolwentów, uczniów i wielu 

innych. Gospodarz całej imprezy, dyrektor 

Zespołu Szkół Bolesław Urbaniak, ser-

decznie i gorąco, z widoczną satysfakcją i 

dumą, powitał licznie przybyłych i wyraźnie 

podkreślił: „To, co dziś jest rzeczywisto-

ścią, wczoraj było nierealnym marzeniem”. 

Kluczowym momentem uroczystości było 

poświęcenie hali sportowej przez probosz-

cza miejscowej parafii, Franciszka Step-

nowskiego oraz symboliczne otwarcie, 

przecięcie wstęgi. Poproszono o to zapro-

szonych gości.  

Wójt Gminy Radzanowo Tadeusz Po-

korski przybliżył historie powstania otwar-

tych obiektów. Nadmienił z niemałą satys-

fakcją, że gmina ma swoim koncie wiele 

inwestycji, przez co zmieniła swoje obli-

cze. Jednak budowa hali sportowej i roz-

budowa Zespołu Szkół są największe z 

nich. Opiewają na sumę 7 228 685 zł, z 

tego 6 000 000 to dotacja z Unii Europej-

skiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowiec-

kiego. Podkreślił z zadowoleniem 

„Jesteśmy świadkami powstawania okaza-

łego Centrum Edukacji i Sportu, które 

uczyniło Radzanowo prawdziwą wizytów-

ką naszej lokalnej ojczyzny, w której doko-

nują się przeobrażenia na miarę wyzwań 

XXI wieku i potrzeb społeczeństwa”. Prze-

kazał słowa uznania i podziękowania tym 

wszystkim, którzy przyczynili się do reali-

zacji tej inwestycji. 

Przybyli na uroczystość mieli możliwość 

wysłuchania przemówienia dyrektora Ze-

społu Szkół, Bolesława Urbaniaka. Gospo-

darz imprezy zaznaczył wyraźnie i dobit-

nie, że „ Zespół nauczycieli wraz z ucznia-

mi, rodzicami, organizacjami działającymi 

na terenie szkoły, mimo trudnych warun-

ków mozolnie, cegiełka po cegiełce, budo-

wał prestiż tej szkoły, jej wizerunek w śro-

dowisku lokalnym, w powiecie, wojewódz-

twie i kraju”. Widoczne są efekty tych dzia-

łań. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gim-

nazjum osiągają bardzo dobre i dobre 

wyniki w nauce. Biorą udział w różnych 

konkursach wiedzy i zmaganiach sporto-

wych na szczeblach powiatu, wojewódz-

twa czy kraju. Najlepsi z nich otrzymują 

stypendia a słabsi korzystają z zajęć wy-

równujących szanse edukacyjne. Liczne 

puchary i dyplomy są świadectwem zna-

czących wyników naszych uczniów. Dy-

rektor zapewnił, że stworzone szanse edu-

kacjo- sportowo- rekreacyjne dzieciom i 

młodzieży nie zostaną zmarnotrawione, a 

posłużą osiąganiu jeszcze wyższych wyni-

ków w edukacji. 

Zaproszeni goście gratulowali gospoda-

rzom gminy wielkiego i wymiernego sukce-

su. Poseł Piotr Zgorzelski nadmienił, że 

ten obiekt ma duży wpływ na zacieranie 

się różnic między wsią a miastem. Prze-

wodnicząca Rady Gminy, Jolanta Sochac-

ka, wręczyła wójtowi Tadeuszowi Pokor-

skiemu i dyrektorowi Zespołu Szkół Bole-

sławowi Urbaniakowi listy gratulacyjne. 

Przybyli na uroczystość obdarowali gospo-

darzy prezentami, najczęściej były to piłki. 

Swoje refleksje goście mogli uwiecznić w 

kronice szkoły. Oto jeden z wpisów: 

„Bo nie jest światło, by pod korcem stało, 

ani sól ziemi do przypraw kuchennych; bo 

piękno na to jest, by zachwycało do pracy;  

praca – by się zmartwychwstało…” Sza-

nowni Państwo, dzisiaj byliśmy świadkami 

powstawania rzeczy pięknych, dobrych, 

potrzebnych i trwałych. Niech służą one 

uczniom, nauczycielom i całej lokalnej 

społeczności. Z życzeniami dalszych suk-

cesów – Dyrektor Delegatury w Płocku 

Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

Młodzież Szkoły Podstawowej i Gimna-

zjum a także absolwenci pod kierunkiem 

nauczycieli zaprezentowali urozmaiconą 

część artystyczną. można było podziwiać 

walca angielskiego, amerykańskiego, 

układ taneczny „ Cztery pory roku”. z przy-

jemnością przybyli wysłuchali rytmicznych 

piosenek. 

Nie mogło zabraknąć części sportowej: 

chętni z gości mieli możliwość sprawdzić 

celność swoich rzutów do kosza, bramki. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimna-

zjum rozegrali mecz unihokeja. 

Pod koniec przyszedł czas na zwiedzanie 

obiektów. Wyeksponowane puchary, dy-

plomy świadczą o wysokim poziomie 

umiejętności sportowych.  

Uroczystość miała podniosły charakter, 

dopisywały humory, a i pogoda nie spłata-

ła figla. 
SP-K 
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Uroczyste obchody Święta Niepodległości 

odbyły się w kościele parafialnym w Woź-

nikach. Z inicjatywą wystąpiła Szkoła Pod-

stawowa w Ciółkówku. Przy wsparciu ks. 

Proboszcza Krzysztofa Jędrzejewskiego 

oraz wielu zaangażowanych osób zainicjo-

wano obchody świąt narodowych z udzia-

łem lokalnej społeczności.  

Zaszczycili swoją obecnością – przedsta-

wiciele Urzędu Gminy w Radzanowie na 

czele z Wójtem – Panem Tadeuszem Po-

korskim, Radni Gminy Radzanowo – na 

czele z Przewodniczącą - Panią Jolantą 

Sochacką, Sołtysi sołectw gminy Radza-

nowo, przedstawiciele organizacji społecz-

nych i politycznych. Licznie przybyli oko-

liczni mieszkańcy. 

11 listopada została odprawiona uroczysta 

Msza św. w intencji Ojczyzny. Uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Ciółkówku przypo-

mnieli ważne wydarzenia z dziejów Polski 

w montażu słowno – muzycznym. Uroz-

maiceniem była prezentacja multimedialna 

nawiązująca do recytowanych tekstów.  

Cenne wsparcie okazali harcerze z Pu-

blicznego Gimnazjum w Radzanowie pod 

komendą  Jolanty Sochackiej, pełnili hono-

rową wartę przy obelisku upamiętniającym 

powstańców styczniowych; wygłosili także 

Apel Poległych. Uroczystość uświetniła 

obecność pocztów sztandarowych Ochot-

niczych Straży Pożarnych z Woźnik i Ra-

dzanowa.  

Przedstawiciele gminy Radzanowo, dele-

gacji szkoły, organizacji politycznych zło-

żyli wieńce pod obeliskiem.  
Anna Krusiewicz 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciółkówku 

11 listopada w naszej gminie 

Grupa C Grupa D 

zespół punkty zespół punkty 

1.Juryszewo 3 1.Radzanowo 6 

2.Białkowo 3 2.Ciółkowo/Ciółkówko 3 

3.Woźniki/Czerniewo/ 
Woźniki Paklewy 

3 3.Rogozino 0 

W weekend 7-8 grudnia na nowej hali 

sportowej przy Zespole Szkół w Radzano-

wie odbył się I Turniej Sołectw w Piłkę 

Nożną. Turniej zorganizowany został 

przez Radnych Gminy Radzanowo przy 

współpracy z Centrum Kultury i Sportu w 

Radzanowie oraz Zespołem Szkół w Ra-

dzanowie, zaś koordynatorem był Sylwe-

ster Ziemkiewicz.  

Zawody rozpoczęły się już w sobotę, po-

nieważ z uwagi na dużą liczbę drużyn 

całego turnieju technicznie nie dało się 

przeprowadzić w jeden dzień. W zmaga-

niach uczestniczyło podzielonych na 4 

grupy 12 zespołów reprezentujących po-

szczególne sołectwa gminy Radzanowo. Z 

każdej z grup do ćwierćfinałów awansowa-

ły po 2 zespoły.  

Drugi dzień rozgrywek rozpoczął się wła-

śnie od meczów ćwierćfinałowych, w wyni-

ku których poznaliśmy najlepsze cztery 

zespoły rozgrywek. Po dwudniowych zma-

ganiach zwycięzcą turnieju została druży-

na z Ciółkowa/Ciółkówka, zwyciężając w 

finale drużynę z Łoniewa. W małym finale, 

mającym wyłonić drużynę, która zajmie 

najniższy stopień podium, zwycięstwem 

cieszyła się drużyna Radzanowo-Dębniki, 

pokonując drużynę z Białkowa. 

Na zakończenie nastąpiło uroczyste wrę-

czenie nagród, w którym udział wzięli Rad-

ni Rady Gminy Radzanowo – na czele z 

Przewodniczącą Rady Gminy – Jolantą 

Sochacką, przedstawiciele samorządu 

gminnego oraz przedstawiciele  Zespołu 

Szkół w Radzanowie. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i ży-

czymy lepszych wyników w przyszłości 

przegranym. Gratulujemy również pomy-

słodawcom i organizatorom tak wspaniałe-

go przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, iż był 

to pierwszy z wielu tego typu turniejów w 

Radzanowie. 
Zespół Redakcyjny 

I Turniej  Sołectw w piłkę nożną  o Puchar Radnych Gminy Radzanowo 

 

W czym przejawia się patriotyzm lokalny? 

W listopadzie obchodziliśmy jedną z najważ-

niejszych rocznic historycznych; odzyskanie 

upragnionej niepodległości. Z tej okazji 

dziennikarze pytają Polaków o patriotyzm. 

Kojarzy się on  najczęściej w przeszłości jako 

służba ojczyźnie, walka w jej obronie, udział 

w zrywach narodowowyzwoleńczych. Inny 

ma on wymiar w czasie pokoju; to wywiesze-

nie flag  z okazji świąt państwowych i rocz-

nic; kupowanie w przeważającej części pro-

duktów krajowych, poznawanie ojczystej 

historii, bo to ona nauczycielką życia, troska 

o mowę ojczystą. 

Miłość ojczyzny to też pamięć o tych lu-

dziach, którym wiele zawdzięczamy; to odpo-

wiedzialność za jej obecne i przyszłe losy. 

Błogosławiony Jan Paweł II powiedział: 

„Sztuką jest umierać dla ojczyzny. Ale naj-

większą sztuką jest dobrze żyć dla niej.” 

Patriotyzm lokalny przejawia się w działa-

niach spontanicznych podejmowanych w 

imię dobra ogólnego miejscowości, gminy. 

Życie pokazuje, że nie brakuje w naszej gmi-

nie przykładów działań służących mieszkań-

com. Przykładem takiej osoby jest Stanisła-

wa Sporczyk, która z własnej inicjatywy 

opiekuje się przystankiem w Juryszewie. 

Stworzyła przy przystanku rabatę kwiatową, 

poprawiając estetykę okolicy. Teraz przed 

zimą rabata została uporządkowana. Niby 

niewiele, a tak wiele! Przykładów patriotyzmu 

lokalnego w naszej gminie mamy wiele. Po-

staramy się je ukazywać w następnych nu-

merach gazety. 
AP 

Ludzie dobrej woli 

Ćwierćfinały 

Szczytno – Radzanowo / 
Dębniki 

1:2 

Dźwierzno- Łoniewo 0:3 

Juryszewo- Ciółkowo/
Ciółkówko 

1:2 

Radzanowo- Białkowo 0:0 k. 1:2 

Półfinały 

Radzanowo / Dębniki - 
Ciółkowo/Ciółkówko 

1:6 

Łoniewo - Białkowo 3:1 

Grupa A Grupa B 

zespół punkty zespół punkty 

1.Szczytno 4 1.Łoniewo 6 

2.Dźwierzno 4 2.Radzanowo - Dębniki 3 

3.Wólka 0 3.Boryszewo Nowe 0 

Mecz o III miejsce 

Radzanowo / Dębniki - 
Białkowo 

1:2 

Finał 

Ciółkowo/ Ciółkówko –  
Łoniewo 

5:0 

Statystyki turnieju 
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Uroczyste obchody Święta Niepodległości 

odbyły się w kościele parafialnym w Woź-

nikach. Z inicjatywą wystąpiła Szkoła Pod-

stawowa w Ciółkówku. Przy wsparciu ks. 

Proboszcza Krzysztofa Jędrzejewskiego 

oraz wielu zaangażowanych osób zainicjo-

wano obchody świąt narodowych z udzia-

łem lokalnej społeczności.  

Zaszczycili swoją obecnością – przedsta-

wiciele Urzędu Gminy w Radzanowie na 

czele z Wójtem – Panem Tadeuszem Po-

korskim, Radni Gminy Radzanowo – na 

czele z Przewodniczącą - Panią Jolantą 

Sochacką, Sołtysi sołectw gminy Radza-

nowo, przedstawiciele organizacji społecz-

nych i politycznych. Licznie przybyli oko-

liczni mieszkańcy. 

11 listopada została odprawiona uroczysta 

Msza św. w intencji Ojczyzny. Uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Ciółkówku przypo-

mnieli ważne wydarzenia z dziejów Polski 

w montażu słowno – muzycznym. Uroz-

maiceniem była prezentacja multimedialna 

nawiązująca do recytowanych tekstów.  

Cenne wsparcie okazali harcerze z Pu-

blicznego Gimnazjum w Radzanowie pod 

komendą  Jolanty Sochackiej, pełnili hono-

rową wartę przy obelisku upamiętniającym 

powstańców styczniowych; wygłosili także 

Apel Poległych. Uroczystość uświetniła 

obecność pocztów sztandarowych Ochot-

niczych Straży Pożarnych z Woźnik i Ra-

dzanowa.  

Przedstawiciele gminy Radzanowo, dele-

gacji szkoły, organizacji politycznych zło-

żyli wieńce pod obeliskiem.  
Anna Krusiewicz 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciółkówku 

W weekend 7-8 grudnia na nowej hali 

sportowej przy Zespole Szkół w Radzano-

wie odbył się I Turniej Sołectw w Piłkę 

Nożną. Turniej zorganizowany został 

przez Radnych Gminy Radzanowo przy 

współpracy z Centrum Kultury i Sportu w 

Radzanowie oraz Zespołem Szkół w Ra-

dzanowie, zaś koordynatorem był Sylwe-

ster Ziemkiewicz.  

Zawody rozpoczęły się już w sobotę, po-

nieważ z uwagi na dużą liczbę drużyn 

całego turnieju technicznie nie dało się 

przeprowadzić w jeden dzień. W zmaga-

niach uczestniczyło podzielonych na 4 

grupy 12 zespołów reprezentujących po-

szczególne sołectwa gminy Radzanowo. Z 

każdej z grup do ćwierćfinałów awansowa-

ły po 2 zespoły.  

Drugi dzień rozgrywek rozpoczął się wła-

śnie od meczów ćwierćfinałowych, w wyni-

ku których poznaliśmy najlepsze cztery 

zespoły rozgrywek. Po dwudniowych zma-

ganiach zwycięzcą turnieju została druży-

na z Ciółkowa/Ciółkówka, zwyciężając w 

finale drużynę z Łoniewa. W małym finale, 

mającym wyłonić drużynę, która zajmie 

najniższy stopień podium, zwycięstwem 

cieszyła się drużyna Radzanowo-Dębniki, 

pokonując drużynę z Białkowa. 

Na zakończenie nastąpiło uroczyste wrę-

czenie nagród, w którym udział wzięli Rad-

ni Rady Gminy Radzanowo – na czele z 

Przewodniczącą Rady Gminy – Jolantą 

Sochacką, przedstawiciele samorządu 

gminnego oraz przedstawiciele  Zespołu 

Szkół w Radzanowie. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i ży-

czymy lepszych wyników w przyszłości 

przegranym. Gratulujemy również pomy-

słodawcom i organizatorom tak wspaniałe-

go przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, iż był 

to pierwszy z wielu tego typu turniejów w 

Radzanowie. 
Zespół Redakcyjny 

5 października 2013 br. w ośrodku wypo-

czynkowym „Mazowsze” w podpłockiej 

Soczewce do rywalizacji w V edycji Kon-

kursu z zakresu wiedzy ekologicznej  sta-

nęło 61 drużyn OSP z całego powiatu 

płockiego. Z naszej gminy do konkursu 

zgłosiło się 6 drużyn : OSP Nowe Bory-

szewo, Juryszewo, Rogozino, Radzano-

wo, Szczytno i Młodzieżowa Drużyna Po-

żarnicza z Radzanowa. 

W tym roku konkurs odbywał się pod ha-

słem „Odpady – proste zasady”. Druhny i 

Druhowie podzieleni na trzyosobowe ze-

społy odpowiadali na pytania ułożone w 

formie testów. Ponieważ  wszystkie druży-

ny okazały się doskonale przygotowane, 

Komisja Konkursowa miała wiele pracy 

przy ocenianiu wypełnionych już druków. 

Obyło się jednak bez dogrywki. Nagrodzo-

no 50 najlepszych zespołów. Strażacy 

dostali nie tylko okolicznościowe dyplomy, 

ale także bardzo nowoczesne, super lek-

kie buty do zadań specjalnych. 

W konkursie towarzyszył strażakom Piotr 

Zgorzelski, Poseł na Sejm RP. Nagrody 

najlepszym drużynom wręczał wymieniony 

poseł, Adam Sierocki, Przewodniczący 

Rady Powiatu Płockiego, Lech Dąbrowski 

członek Zarządu Powiatu. 

Konkurs poprowadził Hilary Januszczyk, 

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 

Związku OSP RP. 

Za stronę organizacyjna odpowiadała dy-

rektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa 

Maja Syska – Żelechowska. 

I miejsca w V edycji Konkursu z zakresu 

wiedzy ekologicznej członków OSP w po-

wiecie płockim pod hasłem Odpady – Pro-

ste zasady zajęły drużyny:  

I miejsce: OSP Słupno, MDP Słupno, 

OSP Radzanowo, OSP Kanigowo, OSP 

Kamionki, OSP Bulkowo, OSP Czermno, 

OSP Bielsk, OSP Drwały, OSP Pilichówko 

II miejsce: OSP Juliszewo, OSP Dłużnie-

wo, OSP Miszewko Strzałkowskie, OSP 

Bądkowo Kościelne, OSP Siecień, OSP 

Turza Mała, OSP Bronowo Zalesie, MDP 

Radzanowo, OSP Słubice, OSP Staroźre-

by, MDP Miszewko Strzałkowskie, OSP 

Nowy Duninów, OSP Wyszyna, OSP Ro-

gozino, OSP Niszczyce 

III miejsce: OSP Bromierz, OSP 

Smardzewo, OSP Parzeń, OSP Żerniki, 

OSP Dzierzązna, OSP Lipianki, OSP 

Leszczyn Szlachecki, OSP Mała Wieś 

przy SUR, OSP Wiączemin Polski, OSP 

Rębowo, OSP Dziarnowo, OSP Gąbin, 

OSP Brody Duże, OSP Proboszczewice, 

OSP Sędek, OSP Słomin, OSP Łęg Pro-

bostwo, OSP Juryszewo, OSP Gilino, 

OSP Nowa Góra, OSP Mijakowo, OSP 

Rakowo, OSP Szczytno, OSP Borysze-

wo Nowe, OSP Zągoty. 

Żadna z drużyn naszej Gminy nie wróciła 

z pustymi rękoma, wygrane buty specjalne 

będą wiele lat służyć strażakom w co-

dziennej służbie.  

                                                                                                                     
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego                                                                                                                                          

ZOSP RP w Radzanowie                                                                                                                                          

dh Jacek Gackowski 

Podsumowanie XIV Jesiennego Biegu Przełajowego – Radzanowo 2013 
Już po raz czternasty spotkaliśmy się na 

biegach przełajowych w Radzanowie. 3 

października 2013 roku odbył się XIV Je-

sienny Bieg Przełajowy na Mazowszu or-

ganizowany przez Uczniowski Klub Spor-

towy „Atleta” i Szkołę Podstawową im. 

Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół w 

Radzanowie.  

Bieg propaguje sport i profilaktykę oraz 

promuje gminę Radzanowo, powiat płocki i 

województwo mazowieckie. Cele sportowe 

to głównie popularyzacja lekkiej atletyki w 

środowisku młodzieży szkolnej i upo-

wszechnianie sportu rekreacyjnego oraz 

rywalizacja drużynowa szkół podstawo-

wych i gimnazjalnych w kategoriach chłop-

ców i dziewcząt. Profilaktyczne to propa-

gowanie zdrowego stylu życia od przed-

szkola do dojrzałości w trzeźwości, kształ-

towanie właściwych postaw i zachowań 

wśród uczestników biegu.  

W tym roku na zaproszenie prezesa UKS 

„Atleta” gościem specjalnym imprezy był 

Wojciech Jankowski – polski wioślarz, 

trzykrotny olimpijczyk, brązowy medalista 

Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 

roku w kategorii czwórki ze sternikiem, 

trzykrotny medalista mistrzostw świata, 33

-krotny mistrz Polski w latach 1982-89.  

Sponsorami imprezy była Gmina Radza-

nowo oraz Gminna Komisja Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych w Radzano-

wie, Agromin ZHU Krzysztof Grabarczyk 

Wielobranżowa Działalność Handlowa 

Klekowicka Anna, Bank Spółdzielczy w 

Płocku oddział w Radzanowie.  

Patronat Honorowy – Marszałek Woje-

wództwa Mazowieckiego 

Współpraca: oprawa medialna imprezy – 

Agnieszka Pełka - Gminne Centrum Infor-

macji w Radzanowie; nagłośnienie i muzy-

ka – Radosław Karwowski - Centrum Kul-

tury i Sportu w Radzanowie; opieka me-

dyczna – NZOZ „Medicines” Łubki Nowe. 

Prawo startu w zawodach mieli uczniowie i 

uczennice szkół podstawowych, gimna-

zjów i przedszkoli (klas „zero”) 

z gminy Radzanowo i okolicz-

nych gmin i powiatów oraz 

inne chętne osoby. W dwu-

dziestu kategoriach biego-

wych uczestniczyli uczniowie 

z dziesięciu Szkół Podstawo-

wych z: Blichowa, Bodzano-

wa, Bulkowa, Ciółkówka, No-

wego Miszewa, Radzanowa, 

Rogozina, Smardzewa, Świę-

cieńca i SP 13 z Płocka  oraz 

siedmiu gimnazjów z: Blicho-

wa, Radzanowa, Bulkowa, 

Maszewa, Gimnazjum 1 z 

Płocka, Gimnazjum 5 z Płoc-

ka, Gimnazjum 13 z Płocka 

oraz przedszkola z Radzano-

wa. Dwie kolejne, a        zara-

zem ostatnie kategorie to 

„Bieg Trzeźwości” kobiet i 

mężczyzn. Do biegu w tej 

kategorii zgłosiło się – 6 męż-

czyzn i 2 kobiety.  

 Łącznie w tej edycji biegu 

aktywnie uczestniczyło 606 

zawodników (316 chłopców i 

296 dziewcząt). Udział w za-

wodach brali również nauczy-

ciele opiekujący się dziećmi i młodzieżą, 

uczniowie kibicujący, a nie startujący w 

zawodach oraz rodzice i inni mieszkańcy 

Radzanowa i okolic.  

Zawody rozpoczęli prezes UKS Atleta 

Ireneusz Gontarek oraz Dyrektor Zespołu 

Szkół w Radzanowie Bolesław Urbaniak.  

Biegi odbyły się na boisku szkolnym za 

przedszkolem i ulicach pobliskiego osie-

dla. Pogoda w tym roku spłatała figla orga-

nizatorom i nie było tak ładnie jak w latach 

poprzednich.   Podziękowania należą się 

nauczycielom i pracownikom Szkoły Pod-

stawowej i Publicznego Gimnazjum w Ra-

dzanowie za sędziowanie na starcie, me-

cie i trasie zawodów oraz opiekę nad 

uczestnikami. Po ukończonych biegach 

każdy uczestnik mógł napić się ciepłej 

herbaty.  Zawodnicy na mecie otrzymywali 

okazjonalny button. Dla zwycięzców indy-

widualnych były medale, dyplomy i koszul-

ki sportowe z logo biegu oraz statuetka dla 

zdobywcy I miejsca. W „Biegu Trzeźwości” 

medaliści otrzymali również nagrody rze-

czowe. W klasyfikacji drużynowej chłop-

ców i dziewcząt szkół podstawowych i 

gimnazjalnych nagrodzeni otrzymali pu-

chary. 

Gość specjalny imprezy olimpijczyk Woj-

ciech Jankowski  przygotował dla uczest-

ników biegu upominek w postaci zdjęć z 

autografem, a dla szkoły na pamiątkę 

przekazał książkę „Piękno i gorycz sportu” 

wraz z dedykacją. 

W czasie przerwy w biegach uczeń klasy 

5a Mikołaj Matuszewski przeprowadził 

wywiad ze sportowcem. Rozmowa doty-

czyła początków kariery, treningu wioślar-

skiego, największych sukcesów sporto-

wych oraz obecnej pracy trenera. 

Po zakończonych biegach szkół podsta-

wowych i szkół gimnazjalnych odbyło się 

losowanie wśród zawodników nagród 

ufundowanych przez Marszałka Woje-

wództwa Mazowieckiego. Były to cztery 

nagrody w szkołach podstawowych i czte-

ry nagrody w szkołach gimnazjalnych. 

Wylosowani zostali: Krzysztof Leszczyński 

SP Bulkowo, Agnieszka Tomczak SP Bo-

dzanów, Marta Kusa SP Bodzanów, Oliwia 

Bąbała SP Radzanowo, Marta Wójcik 

Gimnazjum Blichowo, Sylwia Wieczorek 

Gimnazjum Radzanowo, Kamil Kądracki 

Gimnazjum Blichowo, Kamil Przygucki 

Gimnazjum Radzanowo. 

Głównym organizatorem zawodów był 

prezes UKS „Atleta” Ireneusz Gontarek, 

współorganizatorami były Monika Woliń-

ska i Elżbieta Podwiązka. 

Dziękujemy za udział w zawodach i zapra-

szamy za rok. 

Sekretarz UKS „Atleta”  

Monika Wolińska  

Konkurs wiedzy ekologicznej 

Półfinały 

Radzanowo / Dębniki - 
Ciółkowo/Ciółkówko 

1:6 

Łoniewo - Białkowo 3:1 
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Wspomnienia z wakacji – Festyn Radzanowski 
Sobotnie popołudnie 17 sierpnia 2013 

roku owocowało w moc atrakcji, konkur-

sów i doskonałej muzyki, jakie miały miej-

sce podczas Festynu Rodzinnego w Ra-

dzanowie na boisku sportowym. Uroczy-

stość została już tradycyjnie podzielona na 

dwie części, w których każdy mógł znaleźć 

coś dla siebie. 

Od godziny 17:00 uwaga skupiała się 

przede wszystkim na dzieciach, które pod 

uważnym okiem prowadzącej Iwony Za-

lewskiej rywalizowały ze sobą w rozma-

itych konkurencjach wymagających od 

nich świetnej kondycji i poczucia humoru. 

Bieg w workach czy przeciąganie liny to 

tylko nieliczne przykłady tego, w czym 

brały udział nasze pociechy. Na tych, któ-

rzy wykazali się najlepszą koordynacją 

ruchów i sprytem, czekały atrakcyjne na-

grody.  

Dodatkową atrakcją dla najmłodszych był 

clown PAJKO, dzięki któremu na twarzach 

dzieci nieustannie gościł uśmiech. Naj-

młodsi uczestnicy Festynu mogły także 

uatrakcyjnić swój wizerunek pięknym ry-

sunkiem na twarzy wykonanym przez Ur-

szulę Chotlewską i Beatę Kapowicką z 

Biblioteki Publicznej w Radzanowie. Pod-

czas imprezy  dzieci mogły skorzystać 

również z zabaw w  kuli wodnej, na tram-

polinie i zjeżdżalni. 

Po przeprowadzonych konkurencjach na 

radzanowskiej scenie zaprezentowała się 

kapela „Stare Wiarusy”, która w 2000 roku 

rozpoczęła działalność przy Spółdzielczym 

Domu Kultury w Płocku. Uczestnicy Festy-

nu tradycyjnie mogli posłuchać utworów 

przygotowanych przez chór „Złota Jesień” 

pod batutą Roberta Majewskiego. Następ-

nie zaprezentowali się podopieczni Cen-

trum Kultury i Sportu w Radzanowie Ad-

rian Sobczak i Kinga Siedlich. 

O godzinie 20:00 na scenę wkroczył znany 

zespół muzyki disco polo D-Bomb, który 

przy gorącym aplauzie zebranych wykonał 

swoje największe hity: „O Ela Ela”, 

„Zielony kapelusz”, „Lubię kiedy”, 

„Najbardziej dzisiaj chcę” i inne. Łatwo 

wpadające w ucho słowa piosenek i 

skoczna muzyka natychmiast porwały za 

sobą tłum. 

Po udanym koncercie zabawę taneczną 

pod gwiazdami otworzył zespół Carmen. 

Podczas zabawy zaprezentowali się rów-

nież m.in.: Radii-K, Mario, Mike B oraz 

ShockWave. Impreza trwała aż do 3:00 

nad ranem. 

Wyjątkowo atrakcyjna formuła Festynu 

przyciągnęła nie tylko mieszkańców Ra-

dzanowa, ale również gości z pobliskich 

miejscowości. W trakcie Festynu można 

było skosztować  grochówki oraz chleba 

ze smalcem przygotowanych przez panie 

z Koła Emerytów i Rencistów i Inwalidów 

w Radzanowie, a także wypieków miesz-

kańców naszej gminy.  

Festyn zaszczycili swoją obecnością 

przedstawiciele zaprzyjaźnionej Gminy 

Bodzanów, Fundacji Portal FM, Ochotni-

czego Hufca Pracy.  

Impreza odbyła się pod patronatem Gminy 

Radzanowo. 

Organizacja Festynu nie byłaby możliwa, 

gdyby nie wsparcie finansowe sponsorów i 

pomoc pracowników Zakładu Gospo-

darczego przy Urzędzie Gminy w Radza-

nowie. Bezinteresowna pomoc licznych 

wolontariuszy przyczyniła się również do 

sprawnego przeprowadzenia Festynu. 

Organizatorzy wszystkim serdecznie dzię-

kują za wsparcie. 
AP 

VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze w Radzanowie 
W sobotę 31 sierpnia 2013 roku na boisku 

sportowym po raz pierwszy w Radzanowie 

odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sporto-

wo – Pożarnicze. O miano najlepszych 

walczyło łącznie 33 drużyny z całego po-

wiatu. Zmagania rozpoczęły się o godz. 

8.00 startem Młodzieżowych Drużyn Po-

żarniczych. Druhowie i druhny ścigali się w 

dwóch konkurencjach: w ćwiczeniu bojo-

wym oraz w sztafecie z przeszkodami. 

Klasyfikacja generalna MDP przedstawia 

się następująco:  

W kategorii chłopcy: 

1 miejsce MDP Słupno, 

2 miejsce MDP Sędek, gmina Staroźreby, 

3 miejsce MDP Suchodół, Gmina Brudzeń 

Duży 

W kategorii  dziewczęta: 

1 miejsce MDP Czermno Gmina Gąbin, 

2 miejsce MDP Radzanowo,  

3 miejsce MDP Staroźreby 

Po wręczeniu MDP pucharów i dyplomów 

nastąpiło oficjalne otwarcie zawodów  do-

konane przez Starostę Płockiego Michała 

Boszko oraz Wójta gminy Radzanowo 

Tadeusza Pokorskiego pod bacznym 

okiem Prezesa Zarządu Powiatowego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

w Płocku Hilarego Januszczyka i Komen-

danta Miejskiego Państwowej Staży Po-

żarnej w Płocku Krzysztofa Frączkowskie-

go. W zawodach uczestniczyli również: 

Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku 

Adam Sierocki, Wójt Gminy Staroźreby 

Józef Stradomski, radny Powiatu Płockie-

go Paweł Jakubowski, szef delegatury 

Urzędu Marszałkowskiego Michał Twardy, 

kapelan diecezjalny strażaków ks. Andrzej 

Zakrzewski,  kapelan powiatowy straża-

ków ks. Roman Bagiński. 

Po krótkich wystąpieniach zaproszonych 

gości do zmagań przystąpili druhowie i 

druhny Ochotniczych Straży Pożarnych z 

Powiatu Płockiego. Wystartowało 7 drużyn 

damskich i 16 męskich. Strażacy rywalizo-

wali w sztafecie i tzw. bojówce.  

Dwa pierwsze miejsca zarówno wśród 

kobiet jak i mężczyzn zajęły drużyny z 

gminy Radzanowo, co świadczy o tym, że 

Nasze Ochotnicze Straże Pożarne są bez-

konkurencyjne w powiecie i są  prawdziwą 

wizytówką i powodem do dumy dla 

wszystkich mieszkańców gminy Radzano-

wo. Należy w tym miejscu wyróżnić straża-

ków z Juryszewa, którzy po raz trzeci z 

rzędu udowodnili, że są najlepsi w Powie-

cie Płockim. W sztafecie nie mieli sobie 

równych, a po bojówce ugruntowali swoją 

pozycję z rekordowym czasem 33,80 sek 

Kobiety: 

I miejsce Rogozino (gm. Radzanowo),  

II miejsce Radzanowo,  

III miejsce Bądkowo Kościelne (gm. Bru-

dzeń Duży) 

Mężczyźni: 

I miejsce Juryszewo (gm. Radzanowo),  

II miejsce Rogozino (gm. Radzanowo), 

III miejsce Bądkowo Kościelne (gm. Bru-

dzeń Duży) 
Zespół Redakcyjny 

https://www.facebook.com/pages/Mike-B-ShockWave/389683707819007?ref=profile
https://www.facebook.com/pages/Mike-B-ShockWave/389683707819007?ref=profile
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu naszej gminy  
   

2014 
  

Data odbioru odpadów 

Zmieszane - z pojemników 

(dzień miesiąca) 
Segregowane – worki 

 (dzień miesiąca) 

1. 

Brochocin 

Brochocinek 

Stróżewko 

Styczeń 20 18 

Luty 11 12 

Marzec 17 15 

Kwiecień 14,23 12 

Maj 16 17 

Czerwiec 16 17 

Lipiec 17 18 

Sierpień 18 16 

Wrzesień 15 13 

Październik 16 17 

Listopad 17 15 

Grudzień 15 13 

2.** 

Białkowo 
Chomętowo 

Rogozino 
  

Styczeń 21 23 

Luty 18 20 

Marzec 18 20 

Kwiecień 10,29 8 

Maj 20 22 

Czerwiec 10 12 

Lipiec 22 24 

Sierpień 19 21 

Wrzesień 16 18 

Październik 21 23 

Listopad 18 20 

Grudzień 16 18 

3.** 

Radzanowo 

Ślepkowo Królewskie 

Ślepkowo Szlacheckie 

Woźniki 

Styczeń 28 25 

Luty 25 22 

Marzec 25 22 

Kwiecień 17,30 15 

Maj 27 29 

Czerwiec 24 26 

Lipiec 29 31 

Sierpień 26 28 

Wrzesień 23 25 

Październik 28 30 

Listopad 25 27 

Grudzień 23 20 

4. 

Chełstowo 

Kosino 

Łoniewo 

Radzanowo Dębniki 
Szczytno 

Wólka 

Styczeń 7 4 

Luty 3 1 

Marzec 3 4 

Kwiecień 1 3 

Maj 5 6 

Czerwiec 4 3 

Lipiec 1 3 

Sierpień 4 2 

Wrzesień 1 2 

Październik 2 3 

Listopad 3 4 

Grudzień 1 2 

5. 

Ciółkowo 

Ciółkówko 

Czerniewo 

Śniegocin 

Trębin 

Woźniki Paklewy 

Styczeń 10 9 

Luty 4 5 

Marzec 6 8 

Kwiecień 4 5 

Maj 7 9 

Czerwiec 5 6 

Lipiec 7 8 

Sierpień 5 7 

Wrzesień 4 6 

Październik 6 7 

Listopad 6 5 

Grudzień 4 5 

6. 

Boryszewo Nowe 

Boryszewo Stare 

Kostrogaj 

Styczeń 11 14 

Luty 6 7 

Marzec 10 11 

Kwiecień 7 5 

Maj 12 10 

Czerwiec 9 7 

Lipiec 10 11 

Sierpień 11 9 

Wrzesień 8 9 

Październik 9 11 

Listopad 7 8 

Grudzień 8 9 

7. 

Dźwierzno 

Juryszewo 

Lasocin 

Męczenino 

Wodzymin 

Styczeń 15 17 

Luty 10 8 

Marzec 12 14 

Kwiecień 11 9 

Maj 13 15 

Czerwiec 13 14 

Lipiec 14 15 

Sierpień 12 14 

Wrzesień 11 12 

Październik 13 14 

Listopad 13 14 

Grudzień 11 12 



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 

Zbigniew Kryjak– Członek Komisji 
 

 

Komisja Rolnictwa i Gospodarki 
Jan Woja - Przewodniczący Komisji 

Ewa Koziczyńska - Członek Komisji 
Krzysztof Czerwiński- Członek Komisji 
Kazimierz  Gajewski - Członek Komisji 

Tadeusz Jankowski - Członek Komisji 

Rada Gminy 

Radzanowo  

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  
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Urząd Gminy Radzanowo 

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo 

Zespół redakcyjny 
Sylwester Ziemkiewicz  
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ul. Daniszewska 27, Warszawa 

Celebrowanie tradycji bożonarodzeniowych 
Boże Narodzenie to najpiękniejsze świę-

ta, obfitujące  w bogate tradycje. Niepo-

wtarzalna, nieomal magiczna ich moc 

sprawia, że stajemy się ludźmi wielkich 

serc, otwieramy je dla innych, budzimy się 

z codziennej obojętności. Czyniąc dobro, 

zmieniamy w ten sposób los potrzebują-

cych, a i swój własny. Akcja „Świąteczna 

Paczka” obejmuje coraz szersze kręgi, 

trafia do wielu rodzin, przynosząc radość i 

łzy wzruszenia. Coraz więcej Polaków 

angażuje się w tę szlachetną akcję. 

Większość z nas te święta spędza w 

rodzinnym gronie, wśród najbliższych, 

zgodnie z tradycją i zwyczajami polskimi. 

Trudno byłoby wyobrazić sobie Święta 

Bożego Narodzenia bez ubierania i przy-

strajania choinki, najlepiej naturalnej, 

pachnącej lasem, udziału w Pasterce, 

oczekiwania na św. Mikołaja, obdarowy-

wania się prezentami, chodzenia po kolę-

dzie. Prawdziwą ucztę duchową zapewnia  

wieczerza wigilijna, rozpoczynająca się 

wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazd-

ki. Na uroczyście przygotowanym stole, 

przykrytym śnieżnobiałym obrusem, pod 

którym wkłada się sianko, powinno stać 12 

potraw i opłatek. Najpopularniejsze dania 

wigilijne to: śledzie w kilku postaciach, 

karp lub inne potrawy rybne, bigos postny, 

kutia, czerwony barszczyk z uszkami lub 

zupa grzybowa, kompot z ususzonych 

owoców i inne, zgodnie z tradycjami w 

rodzinach. Punktem kulminacyjnym wie-

czerzy wigilijnej jest łamanie się opłatkiem, 

składanie życzeń w sposób szczery, życz-

liwy i serdeczny, przebaczanie urazów 

skrywanych głęboko w sercach, często 

przez długi okres. Wzruszamy się, dozna-

jemy wielkiej ulgi, że pojednaliśmy się i 

zapomnieliśmy o nieporozumieniach. 

Uświadamiamy sobie, że najlepiej widzi 

się sercem, a jedynie słowa są źródłem 

nieporozumień. Nie wyobrażamy sobie 

Świąt Bożego Narodzenia bez tradycji 

śpiewania kolęd i pastorałek. Najwybitniej-

szy poeta niemiecki Goethe zachęcał: 

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam 

ludzie dobre serca mają (…)”. Niezwykłe 

jest bogactwo kolęd polskich i niepospolite 

są ich wartości artystyczne. O północy, 

podczas Pasterki kolędą o pełnym powagi 

tekście: „Bóg się rodzi” rozpoczyna się 

śpiewy ku czci dzieciątka Jezus. Jest w tej 

kolędzie i polski patriotyzm, i teologiczna 

głębia. 

Przeżyjmy te najpiękniejsze dni w roku z 

powagą, rodzinnie. Niech czas Świąt sta-

nie się okresem refleksji i wyciszenia. 
Zespół Redakcyjny 

Podzielmy się przepisami, aby tradycji stało się zadość! 
Kolacja wigilijna zbliża się wielkimi kro-

kami. Zgodnie z tradycją na wigilijnym 

stole powinno stanąć dwanaście postnych 

potraw, które są równie ważne, jak sianko 

pod obrusem i dodatkowe nakrycie stołu. 

Należy skosztować każdej z nich, co ma 

zapewnić szczęście przez cały rok. A co 

powinno znaleźć się na wigilijnym stole? 

Oto kilka propozycji Pań  z Koła Emery-

tów, Rencistów i Inwalidów w Radzanowie. 

 

Zupa grzybowa 

Składniki: 

- 2 l bulionu ugotowanego na włoszczyźnie 

-50 g suszonych grzybów 

-2 łyżki masła 

- 1 cebula 

- 125 ml śmietany 

- sól, pieprz, koperek 
 

Sposób wykonania:  

Opłukane i oczyszczone grzyby zalewamy 

częścią zimnego wywaru i moczymy około 

2 godzin, następnie gotujemy do miękko-

ści (20–30 minut). Ugotowane grzybki 

wyjmujemy, kroimy w paseczki i podsma-

żamy na maśle, dodajemy bardzo drobno 

pokrojoną cebulę i też podsmażamy. Do-

dajemy wywar, również ten, w którym mo-

czyły się grzyby. Gotujemy na małym 

ogniu około 15 minut.  Przed podaniem 

zabielamy śmietaną i doprawiamy do sma-

ku. Podajemy z kluseczkami – najlepiej 

łazankami i posypujemy koperkiem.  

 

Śledzie pod pierzynką 

Składniki: 

- 0,5 kg filetów śledziowych 

- 4 ziemniaki 

- 3 marchewki 

- 2 cebule 

- 5 jajek na twardo 

- natka pietruszki 

- 6 łyżek majonezu 

- jogurt naturalny 

- sól i pieprz 

 

Sposób wykonania: 

Śledzie umyć i namoczyć na 1 godzinę w 

wodzie. Ugotować osobno buraki, ziem-

niaki i marchew, a następnie zetrzeć na 

tarce na grubych oczkach. Cebulę drobno 

posiekać i zalać na 15 minut gorącą wodą. 

Jajka ugotować na twardo i zetrzeć na 

tarce. Majonez wymieszać z jogurtem 

(można użyć samego majonezu, ale w 

połączeniu z jogurtem danie będzie lżej-

sze i smaczniejsze). Na dno naczynia wło-

żyć pokrojone w kostkę śledzie, oprószyć 

pieprzem (można je delikatnie skropić 

sokiem z cytryny). Następnie warstwa 

startych ziemniaków, które trzeba lekko 

osolić i oprószyć pieprzem, warstwę po-

smarować sosem. Kolejna warstwa są 

buraki i marchew, na to sos. Na wierzch 

położyć warstwę jajek i posypać posieka-

ną natką pietruszki. 

 

Świąteczny makowiec  

na kruchym spodzie 

Składniki: 

na ciasto 

- 35 dag mąki 

- 1 kostka margaryny 

- 2 całe jajka + 1 żółtko 

- 15 dag cukru pudru 

- 2 łyżeczki cukru waniliowego 

- 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

- 2 łyżki kwaśnej śmietany 

na masę makową 

- 0,5 kg maku 

- 12 jajek 

- 1,5 szklanki cukru 

- 1 zapach migdałowy 

- 1 paczka rodzynek (100 g) 

- 10 dag moreli suszonych 

- 10 dag orzechów włoskich 

- 10 dag migdałów 

- 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

- 2 łyżki bułki tartej 

- 2 łyżki kaszy manny 

- 2 łyżki miodu 

 

Sposób wykonania : 

Z podanych składników zagnieść ciasto. 

Schłodzić 30 minut w lodówce. Mak spa-

rzyć, odsączyć, zmielić 3 razy. Żółtka 

utrzeć z połową cukru, na białą masę i 

stopniowo dodawać mak. Następnie do-

dać posiekane bakalie i resztę składników. 

Na koniec ubić pianę z białek z resztą 

cukru i delikatnie połączyć z masą mako-

wą. Formę wyłożyć papierem do piecze-

nia,  rozłożyć schłodzone ciasto i wylać 

masę makową. Piec około 1 godz. w temp. 

180 st. C. Po upieczeniu można polać 

lukrem lub posypać cukrem pudrem. 

 

SMACZNEGO! 

 

http://portal.radzanowo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=373&Itemid=302

