
Jak do tej pory udało nam się pozy-
skać niewielką ilość materiałów foto-

graficznych i znikoma liczbę wywia-
dów. Jesteśmy zasmuceni małą ak-

tywnością miesz-
kańców Gminy. 
Materiały, które 
posiadamy nie 
pozwalają nam na 
stworzenie opisy-
wanego na ła-
mach grudniowe-
go numeru Naszej 
Gminy Radzano-

wo albumu fotograficznego. Liczymy 
jednak, że uda nam się nakłonić Pań-
stwa do podzielenia się swoimi wspo-
mnieniami związanymi z gminą, ży-
ciem dworskim w Radzanowie, Ro-
gozinie, Woźnikach, Ciółkowie. Infor-
mujemy również, że każde przyniesio-
ne do nas zdjęcia zostaną zwrócone 
właścicielowi w ciągu trzech minut. 
Zachęcamy do przesyłania materia-
łów, czyli zdjęć najlepiej z opisami jak 
również swoich wspomnień drogą 

elektroniczną na adres podzielsiehi-
storia@gmail.com. Zachęcamy do 
zgłaszania osób, które chciały by po-
rozmawiać z nami o historii naszej 
małej ojczyzny i uwiecznić to w formie 
audio.  
Więcej informacji na naszym fanpage: 
www.facebook.com/podzielsiehistoria. 
Pytania prosimy kierować na adres 
cks@radzanowo.pl lub podzielsiehi-
storia@gmail.com.  

Radosław Karwowski 

Zawsze aktualne informacje z Gminy Radzanowo znajdziesz na stronie internetowej www.radzanowo.pl  
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Ważne tematy 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

życzymy zdrowia, pogody ducha,  

wiosennej radości, miłych chwil  

spędzonych z najbliższymi.  

Niech Zmartwychwstanie Pańskie  

napełni wszystkich pokojem,  

wiarą i ufnością w przyszłość. 

Wesołych Świąt! 

Podzie l  s ię  h istor ią !  -  Wciąż czekamy na Państwa aktywność  

Or l ik  w Rogozinie  -  sezon 2014  
Centrum Kultury i Sportu zaprasza miesz-
kańców Gminy Radzanowo do korzystania 
z Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Bo-
isko ORLIK 2012” w Rogozinie przy ul. Ma-
zowieckiej. Każda osoba korzystająca z 
kompleksu powinna zapoznać się z regula-
minem.  
Godziny otwarcia: 
Poniedziałek:  15.00 – 21.00 
Wtorek:   15.00 – 21.00 
Środa:   15.00 – 21.00  
Czwartek:  15.00 – 21.00 
Piątek:   15.00 – 21.00 
Sobota:   14.00 – 19.00  
Niedziela:  14.00 – 19.00 
Rezerwacje grup zorganizowanych: 
03.03.2014 – 30.06.2014 
01.07.2014 – 30.08.2014 
01.09.2014 – 30.11.2014  
(lub 31.10.2014 – w zależności od warun-

ków atmosferycznych). 
Wszystkie osoby rezerwujące Kompleks dla 
grup zorganizowanych i osoby będące w 
grupach powinny wypełnić stosowne doku-
menty dostępne na stronie internetowej 
www.radzanowo.pl. 
Godziny rezerwacji dla grup zorganizowa-
nych: 
Poniedziałek:  18.00 – 21.00 
Wtorek:   18.00 – 21.00 
Środa:   18.00 – 21.00  
Czwartek:  18.00 – 21.00 
Piątek:   18.00 – 21.00 
Sobota:   17.30 – 19.00  
Niedziela:  17.30 – 19.00 
 
Kontakt w sprawie rezerwacji: 
Tel. 501248868  
e-mail: cks@radzanowo.pl 

Radosław Karwowski  

 Fundusz sołecki w naszej gminie 

 Trwają prace w Rogozinie 

 Gmina Radzanowo 10 lat w UE 

 Z posiedzenia Rady Gminy  
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Życie ludzkie od zarania do późnej staro-
ści to wartość bezcenna, dlatego trzeba o 
nie dbać na wszystkie możliwe sposoby. 
Kiedy giną ludzie dorośli, dzieci i młodzież 
w wypadkach na drogach czy w innych 
okolicznościach, to zawsze tragedia, ból, 
łzy. Często niepełnosprawność ruchowa 
bywa także wynikiem różnych nieszczęśli-
wych wypadków. 
Każdy uczeń ma zagwarantowane w na-
szym Zespole Szkół pełne poczucie bez-
pieczeństwa – stwierdził dyrektor Bolesław 
Urbaniak. Budynek obiektu oświatowego 
jest całodobowo monitorowany. Młodzież 
spoza Radzanowa jest dowożona pod 
opieką doświadczonych osób 2 gimbusami 
zapewniającymi wygodę dojazdu i powro-
tu. Usługę w wyniku przetargu świadczy 

firma Tomasza Bąbały z Białkowa. Można 
krótko zdefiniować, że punktualność, pro-
fesjonalizm, solidarność i ogromne poczu-
cie obowiązku są wizytówką i szyldem 
tego przewoźnika. Liczba kursów autobu-
sów jest dostosowana do potrzeb. Po 
skończonych zajęciach uczniowie nie cze-
kają w ogóle lub krótko pod opieką na-
uczyciela świetlicy na kurs gimbusa. Mają 
w ten sposób wraz z rodzicami więcej cza-
su na organizację dnia wg własnych po-
trzeb: odrabianie zadanych prac, rozwija-
nie indywidualnych pasji, uprawianie spor-
tu, pomoc w gospodarstwach. 
W naszej szkole przeprowadza się wiele 
atrakcyjnych zajęć, spotkań, konkursów 
dotyczących różnych zagrożeń czyhają-
cych na młodocianych – poinformowała 

wicedyrektor Iwona Jaroszewska. Realizo-
wany jest program profilaktyczny zat. 
„Przeciwdziałanie agresji i przemocy”. Na 
spotkania z uczniami i ich rodzicami za-
praszani są sędziowie, pedagog, policjan-
ci, strażacy. Ostatnio (01.04.2014 r.) odby-
ło się szkolenie dla uczniów i rodziców na 
temat: „Jak uniknąć konfliktu z prawem”. 
Poprowadziła je sędzia Anna Maria Weso-
łowska . 
Tradycją szkoły są wysokie wyniki uczniów 
w konkursach pożarniczych o zasięgu 
ogólnopolskim nt. „Młodzież zapobiega 
pożarom”. 
Uczniowie poznają przepisy ruchu drogo-
wego, znaki drogowe. Zdobywają pierw-
sze prawo jazdy – kartę rowerową, po-
trzebną do prawidłowego poruszania się 

po drogach. Tę tradycję wspierają Marsza-
łek Województwa mazowieckiego Adam 
Struzik i Starosta Płocki Michał Boszko. 
Dużą popularnością cieszą się konkursy 
multimedialne „Bezpieczna droga do szko-
ły”. Najlepsi z uczestników otrzymują na-
grody. Systematyczne uczniowie przecho-
dzą praktyczne szkolenia w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy. 
Szkoła promuje także bezpieczne zacho-
wania młodzieży podczas spędzania wol-
nego czasu poprzez organizację różnorod-
nych imprez sportowych. 
Możemy się poszczycić certyfikatem 
„Szkoła z prawami”. 

Stanisława Pietrzak-Kocięda 

Fundusz sołecki  w Gminie  Radzanowo  

Dzień otwarty  w Publ icznym Gimnazjum w Zespole  Szkół  w Radzanowie  

Spotkanie  z  sędzią  Anną Mar ią  Wesołowską w Radzanowie  Porady prawne dla  osób korzysta jących z  GOPS  

Nieruchomość na sprzedaż w Woźnikach 

Paklewy 
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Urząd Gminy w Radzanowie  
ul. Płocka 32 
09-451 Radzanowo 
e-mail: sekretariat@radzanowo.pl  
Nr telefonu: 
(24) 261 34 10 
(24) 261 34 97 
(24) 261 34 80 
(24) 265 41 40 

 

Numery wewnętrzne: 

20 – Podatki 
21 – Księgowość 
22 – Skarbnik 
23 – Zamówienia publiczne i środki unijne 
24 -  Zagospodarowanie  przestrzenne 

i ochrona środowiska 
25 – Infrastruktura komunalna 
26 – Sprawy organizacyjne i obywatelskie 
27 – Urząd Stanu Cywilnego 
28 – Oświata 
29 – Sekretariat 
30 – Faks 

Godziny urzędowania  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Radzanowie  
ul. Płocka 32  
opsradzanowo@plock.home.pl 
Dział Pomocy Środowiskowej:  
tel./fax: (24) 261 34 24 
Dział Świadczeń Rodzinnych:  
tel./fax: (24) 261 34 87 
 

Zakład Gospodarczy  
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie  
ul. Rolna 4 
tel.: (24) 261 34 21 
tel./Fax: (24)  261 34 36 
zgradzanowo@vp.pl 
 

 

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

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Radzanowie  
ul. Szkolna 3 
tel.: (24) 261 34 42 
e-mail: gbpradzanowo1@wp.pl 
 

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

OŚWIATA 
 

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

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

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

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

INFORMATORINFORMATOR   

poniedziałek 7:30 - 15:30 

wtorek 7:30 - 15:30 

środa 7:30 - 15:30 

czwartek 7:30 - 15:30 

piątek 8:00 - 16:00 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Radzanowie informuje, iż od 26 marca 
do 30 listopada 2014r. będą świadczone 
porady prawne z zakresu prawa rodzin-
nego i cywilnego w ramach realizowane-
go pro jek tu  sys temowego pn: 
"Integracja zawodowa osób długotrwale 
bezrobotnych z terenu Gminy Radzano-
wo".  
Dyżury poprowadzi Adwokat Pan Jaro-
sław Dołhun.  
Porady prowadzone będą w budynku 
Urzędu Gminy w Radzanowie. 

Dyżury radcy prawnego odbywają się w 
godzinach od 10:00 do 12:00 według 
poniższego harmonogramu:  

 09.04.2014r. 

 23.04.2014r. 

 07.05.2014r. 

 21.05.2014r. 

 04.06.2014r. 

 18.06.2014r. 

 02.07.2014r. 

 16.07.2014r. 

 20.08.2014r. 

 27.08.2014r. 

 10.09.2014r. 

 24.09.2014r. 

 08.10.2014r. 

 22.10.2014r. 

Projekt „Integracja zawodowa osób dłu-
gotrwale bezrobotnych z terenu Gminy 
Radzanowo” współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. 

Iwona Rutkowska 

Nieruchomość na sprzedaż w Ciółkowie  

Wójt Gminy Radzanowo informuje, że 
Gmina Radzanowo posiada na sprze-
daż nieruchomość w miejscowości Woź-
niki Paklewy, dz. 60/1. 
Nieruchomość o powierzchni 0,9541 
hektara, na której znajduje się zabudo-
wa siedliskowa: budynek mieszkalny 
murowany o powierzchni zabudowy 122 
m kw. I powierzchni użytkowej 100 m 
kw., parterowy z poddaszem, budynek 
inwentarski-stodoła murowana o po-
wierzchni zabudowy 245 m kw., budy-
nek gospodarczy murowany o po-
wierzchni zabudowy 209 m. Kw., budy-
nek gospodarczy o powierzchni zabudo-
wy 33 m kw. Oraz piwnica murowana. 
Teren działki jest nieogrodzony. Działka 
nr 60/1 położona jest przy drodze asfal-
towej, w odległości około 500 metrów od 
trasy Płock-Płońsk- Warszawa. Nieru-
chomość znajduje się w odległości około 
15 km od miasta płocka.  
Wcześniej na nieruchomości prowadzo-
ny był tartak. 

Cena wywoławcza nieruchomości wyno-
si: 209 000,00 zł.  
Więcej informacji nt. przetargu można 
uzyskać w Urzędzie Gminy w Radzano-
wie ul. Płocka 32, na stronie interneto-

wej www.radzanowo.pl lub pod nume-
rem tel. 24 261 34 10 wewn. 23. 

Wójt Gminy Radzanowo 
Tadeusz Pokorski 

Wójt Gminy Radzanowo ogłasza I pu-
bliczny przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudo-
wanej położonej w miejscowości Ciółko-
wo, dz. 50/2, stanowiącej własność 
Gminy Radzanowo. 
Dla nieruchomości prowadzona jest 
księga wieczysta w sądzie rejonowym w 
Płocku. Księga Wieczysta PL1-
/00069056/3. Nieruchomość niezabudo-
wana o powierzchni 1,03 hektara. Oto-
czenie nieruchomości stanowią grunty 
rolne. Działka 50/2 położona jest przy 
drodze żwirowo gruntowej. W studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Radzano-
wo działka znajduje się na terenach 
rolnych. 
Cena wywoławcza nieruchomości wyno-
si: 24 581,00 zł. Sprzedaż nieruchomo-

ści zwolniona jest z podatku VAT. 
Wadium wniesione w pieniądzu w wyso-
kości 1.300,00 zł. należy wpłacać na 
rzecz Gminy Radzanowo najpóźniej do 
dnia 25.04.2014.  
Przetarg odbędzie się w dniu  
30.04.2014r.  o godzinie 12:00 w budyn-
ku Urzędu Gminy w Radzanowie, u. 
płocka 32 w pokoju nr 22. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu 
jest: 

 Wniesienie wadium w pieniądzu do 

dnia 25.04.2014. 

 Okazanie dowodu wpłaty wadium 

wraz z podaniem numeru konta, na 
które wadium ma zostać zwrócone w 
przypadku zaistnienia takiej koniecz-
ności. 

 Okazanie dowodu tożsamości. 

 Okazanie podpisanego oświadczenia 

dostępnego na stronie internetowej 
www.radzanowo.pl. 

Cena osiągnięta w przetargu stanowić 
będzie cenę nabycia nieruchomości, 
którą nabywca winien wpłacić na konto 
Urzędu Gminy w Radzanowie przed 
podpisaniem aktu notarialnego. 
Sprzedający informuje, że nie ponosi 
odpowiedzialności za przedmioty, ewen-
tualne odpady oraz inne materiały mo-
gące znajdować się na nieruchomości 
bądź też pod jej powierzchnią. 
Dodatkowe informacje na temat przetar-
gu można uzyskać w Urzędzie Gminy w 
Radzanowie (pokój 26) Tel.: 24 261 34 
10 wewn.  23. 

Wójt Gminy Radzanowo 
Tadeusz Pokorski  

W ramach rea l izac j i  p ro jek tu 
„Przeciwdziałanie agresji i przemocy” 1 
kwietnia 2014 r. w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury i Sportu w Radzanowie zosta-
ły zrealizowane zajęcia o tematyce: Jak 
uniknąć konfliktu z prawem? – szkolenie 
dla uczniów; nowe zagrożenia a sposoby 
reagowania placówek oświatowych i ze-
społów interdyscyplinarnych – dla nauczy-
cieli i członków zespołów interdyscyplinar-
nych; jak uchronić dziecko przed konflik-
tem z prawem? – szkolenie przeznaczone 
dla rodziców. 
Celem głównym realizacji programu było 
przeciwdziałanie i redukowanie agresji, 
oraz przeciwdziałanie wandalizmowi i nie-
poszanowaniu mienia własnego, szkoły, 
społecznego, a także modelowanie okre-
ślonego typu zachowań agresywnych, ich 
rodzajami oraz moralnymi i prawnymi kon-
sekwencjami.  

Zajęcia przeprowadziła Sędzia Anna Maria 
Wesołowska, która na przykładach ze 
swojego życia zawodowego przedstawiała 
problemy dzisiejszej młodzieży i konse-
kwencje prawne z tym związane. 
Prezentacja cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem, co potwierdziły liczne pytania 
uczestników związane z pracą zawodową 
sędziego, jak również z programem, w 
którym bierze udział. Sędzia Anna Maria 
Wesołowska chętnie udzieliła odpowiedzi 
na wszystkie zadane jej pytania, jak rów-
nież zaoferowała dalszą współpracę z 
Gminą Radzanowo. 
Program został zrealizowany ze środków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, przy współpracy Cen-
trum Kultury i Sportu i Publicznego Gimna-
zjum w Zespole Szkół w Radzanowie. 

Izabela Mikołajewska  
Radosław Karwowski  

15 marca 2014 roku w Publicznym Gimna-
zjum w Radzanowie odbył się dzień otwar-
ty dla uczniów klas VI. Dyrektor szkoły 
Bolesław Urbaniak uroczyście przywitał 
przybyłych gości, a chór szkolny zapre-
zentował kilka wesołych piosenek. Dyrek-
tor omówił plan działań i plan pracy szkoły 
oraz przedstawił bogatą ofertę zajęć poza-
lekcyjnych. Podkreślił także, że Publiczne 
Gimnazjum kładzie szczególny nacisk na 
bezpieczeństwo dzieci, a liczebność klas 
sprawia, że żaden uczeń nie jest w tej 
szkole anonimowy. 
Nowością w roku szkolnym 2014/2015 
mają być klasy sportowe. Szkoła posiada 
bowiem znakomite zaplecze treningowe: 
nowoczesną halę sportową, siłownię, sal-
kę aerobową i od lat odnosi sukcesy w 
różnego rodzaju zawodach. Istnieje też 
możliwość stworzenia klas o nachyleniu 
humanistycznym, językowym i matema-
tyczno-przyrodniczym. „Jesteśmy otwarci 
na sugestie uczniów i rodziców. Jeśli oka-
że się, że istnieje zapotrzebowanie na 
tego rodzaju profilowanie - stworzymy 
naszym uczniom odpowiednie ku temu 

warunki.”- mówił dyrektor. 
W części artystycznej goście mogli zoba-
czyć między innymi pokaz gry unihokeja, 
wziąć udział w doświadczeniach chemicz-
nych, obejrzeć różne tematyczne prezen-
tacje, a także pośmiać się na skeczach 
przygotowanych przez szkolne kółko te-
atralne. Serdeczna atmosfera i spora daw-
ka humoru sprawiły, że i rodzice i dzieci 
opuszczali gmach szkolny z uśmiechem 
na ustach. 
Publiczne Gimnazjum w Radzanowie ogło-
siło nabór uczniów do klasy sportowej w 
dyscyplinie piłka ręczna w roku szkolnym 
2014/2015. Aby  dostać się do tej klasy 
należy spełnić następujące warunki: 
- ukończenie klasy VI szkoły podstawowej; 
- dobre wyniki sprawdzianu po klasie VI 
potwierdzone zaświadczeniem OKE; 
- dobry stan zdrowia potwierdzony za-
świadczeniem lekarskim od lekarza medy-
cyny sportowej; 
- zgoda rodziców na naukę w klasie spor-
towej; 
- wysokie wyniki testu sprawnościowego. 
Podanie o przyjęcie do klasy sportowej 

należy składać do dnia 25.04.2014 r.  
Test sprawnościowy zostanie przeprowa-
dzony przez komisję rekrutacyjno-
kwalifikacyjną dnia 20 maja 2014 r. o 
godz. 9.00 w Publicznym Gimnazjum w 
Radzanowie, natomiast ogłoszenie wyni-
ków sprawności fizycznej nastąpi  
23.05.2014 r. -  do godziny 16.00. 

Do klasy sportowej zostaną przyjęci 
uczniowie, którzy w wyniku rekrutacji zdo-
będą najwyższą łączną liczbę punktów. 
Więcej informacji na temat prowadzonej 
rekrutacji zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.radzanowo.pl. 

Jolanta Sinko 

Będzie  k lasa sportowa  

Na sesji Rady Gminy Radzanowo 27 
marca podjęta została uchwała o wyod-
rębnieniu w budżecie gminy Radzanowo 
na 2015 rok funduszu sołeckiego.  
Fundusz Sołecki do forma budżetu skła-
dającego się ze środków mających za 
zadanie wspieranie inicjatyw lokalnych. 
Środki z funduszu sołeckiego są prze-
znaczane na realizację przedsięwzięć 
służących poprawie warunków życia 
mieszkańców. Przedsięwzięcia te mu-
szą stanowić zadania własne gminy 
oraz muszą być zgodne ze strategią 
rozwoju gminy.  
Przepisy ustawy o funduszu sołeckim 
przewidują konkretne terminy na różne 
czynności proceduralne. Nie dotrzyma-
nie tych terminów uniemożliwi realizacje 
wydatków z funduszu. Te terminy są 
następujące: 
-do dnia 31 lipca wójt Gminy Radzano-
wo przekazuje sołectwu informację jaka 
konkretna kwota przypada na nie z fun-
duszu sołeckiego w następnym roku. 

-do dnia 30 września sołtys powinien 
złożyć do Urzędu Gminy wniosek obej-
mujący przedsięwzięcia do sfinansowa-
nia z funduszu wraz z szacunkiem kosz-
tów i uzasadnieniem. Wniosek ten musi 
być wcześniej uchwalony przez zebra-
nie wiejskie. Mieszkańcy wraz z sołty-
sem i radą sołecką powinni wykorzystać 
czas już od końca lipca, gdy będą wie-
dzieć jaką kwotę mogą przeznaczyć na 
cele swojego sołectwa. Warto przemy-
śleć i przedyskutować co jest potrzebne 
danemu sołectwu i realne do zrobienia 
oraz do sfinansowania z przypadających 
na sołectwo środków funduszu.  
-Wójt Gminy ma 7 dni na odrzucenie 
wniosku od dnia jego złożenia. Jednak-
że Wójt może odrzucić wniosek tylko 
wtedy, gdyby nie spełniał wymogów 
formalnych. 
Zaakceptowany wniosek zostaje wpro-
wadzony do budżetu gminy na rok na-
stępny po jego uchwaleniu i złożeniu.  
Kluczowym czynnikiem decydującym o 

sukcesie funduszu sołeckiego jest umie-
jętność współpracy różnych sfer społe-
czeństwa obywatelskiego, zaczynając 
od momentu opracowania wniosku, po-
przez jego realizację, a skończywszy na 
rozliczeniu. Ważne jest również trafione 
określenie zadań mających podnieść 
jakość życia mieszkańców. Aby te zada-
nia takimi były trzeba dobrze się zasta-
nowić nad bieżącymi i przyszłymi po-
trzebami sołectwa.  
Uważam, że aby dobrze wprowadzić 
procedury funduszu sołeckiego koniecz-
ne jest zorganizowanie odpowiednich 
szkoleń z przedstawicielami sołectw.  

Sylwester Ziemkiewicz  
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Życie ludzkie od zarania do późnej staro-
ści to wartość bezcenna, dlatego trzeba o 
nie dbać na wszystkie możliwe sposoby. 
Kiedy giną ludzie dorośli, dzieci i młodzież 
w wypadkach na drogach czy w innych 
okolicznościach, to zawsze tragedia, ból, 
łzy. Często niepełnosprawność ruchowa 
bywa także wynikiem różnych nieszczęśli-
wych wypadków. 
Każdy uczeń ma zagwarantowane w na-
szym Zespole Szkół pełne poczucie bez-
pieczeństwa – stwierdził dyrektor Bolesław 
Urbaniak. Budynek obiektu oświatowego 
jest całodobowo monitorowany. Młodzież 
spoza Radzanowa jest dowożona pod 
opieką doświadczonych osób 2 gimbusami 
zapewniającymi wygodę dojazdu i powro-
tu. Usługę w wyniku przetargu świadczy 

firma Tomasza Bąbały z Białkowa. Można 
krótko zdefiniować, że punktualność, pro-
fesjonalizm, solidarność i ogromne poczu-
cie obowiązku są wizytówką i szyldem 
tego przewoźnika. Liczba kursów autobu-
sów jest dostosowana do potrzeb. Po 
skończonych zajęciach uczniowie nie cze-
kają w ogóle lub krótko pod opieką na-
uczyciela świetlicy na kurs gimbusa. Mają 
w ten sposób wraz z rodzicami więcej cza-
su na organizację dnia wg własnych po-
trzeb: odrabianie zadanych prac, rozwija-
nie indywidualnych pasji, uprawianie spor-
tu, pomoc w gospodarstwach. 
W naszej szkole przeprowadza się wiele 
atrakcyjnych zajęć, spotkań, konkursów 
dotyczących różnych zagrożeń czyhają-
cych na młodocianych – poinformowała 

wicedyrektor Iwona Jaroszewska. Realizo-
wany jest program profilaktyczny zat. 
„Przeciwdziałanie agresji i przemocy”. Na 
spotkania z uczniami i ich rodzicami za-
praszani są sędziowie, pedagog, policjan-
ci, strażacy. Ostatnio (01.04.2014 r.) odby-
ło się szkolenie dla uczniów i rodziców na 
temat: „Jak uniknąć konfliktu z prawem”. 
Poprowadziła je sędzia Anna Maria Weso-
łowska . 
Tradycją szkoły są wysokie wyniki uczniów 
w konkursach pożarniczych o zasięgu 
ogólnopolskim nt. „Młodzież zapobiega 
pożarom”. 
Uczniowie poznają przepisy ruchu drogo-
wego, znaki drogowe. Zdobywają pierw-
sze prawo jazdy – kartę rowerową, po-
trzebną do prawidłowego poruszania się 

po drogach. Tę tradycję wspierają Marsza-
łek Województwa mazowieckiego Adam 
Struzik i Starosta Płocki Michał Boszko. 
Dużą popularnością cieszą się konkursy 
multimedialne „Bezpieczna droga do szko-
ły”. Najlepsi z uczestników otrzymują na-
grody. Systematyczne uczniowie przecho-
dzą praktyczne szkolenia w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy. 
Szkoła promuje także bezpieczne zacho-
wania młodzieży podczas spędzania wol-
nego czasu poprzez organizację różnorod-
nych imprez sportowych. 
Możemy się poszczycić certyfikatem 
„Szkoła z prawami”. 

Stanisława Pietrzak-Kocięda 

„Czerwony Kapturek” w Ciółkówku  

Fundusz sołecki  w Gminie  Radzanowo  

Dzień otwarty  w Publ icznym Gimnazjum w Zespole  Szkół  w Radzanowie  

Spotkanie  z  sędzią  Anną Mar ią  Wesołowską w Radzanowie  
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W ramach rea l izac j i  p ro jek tu 
„Przeciwdziałanie agresji i przemocy” 1 
kwietnia 2014 r. w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury i Sportu w Radzanowie zosta-
ły zrealizowane zajęcia o tematyce: Jak 
uniknąć konfliktu z prawem? – szkolenie 
dla uczniów; nowe zagrożenia a sposoby 
reagowania placówek oświatowych i ze-
społów interdyscyplinarnych – dla nauczy-
cieli i członków zespołów interdyscyplinar-
nych; jak uchronić dziecko przed konflik-
tem z prawem? – szkolenie przeznaczone 
dla rodziców. 
Celem głównym realizacji programu było 
przeciwdziałanie i redukowanie agresji, 
oraz przeciwdziałanie wandalizmowi i nie-
poszanowaniu mienia własnego, szkoły, 
społecznego, a także modelowanie okre-
ślonego typu zachowań agresywnych, ich 
rodzajami oraz moralnymi i prawnymi kon-
sekwencjami.  

Zajęcia przeprowadziła Sędzia Anna Maria 
Wesołowska, która na przykładach ze 
swojego życia zawodowego przedstawiała 
problemy dzisiejszej młodzieży i konse-
kwencje prawne z tym związane. 
Prezentacja cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem, co potwierdziły liczne pytania 
uczestników związane z pracą zawodową 
sędziego, jak również z programem, w 
którym bierze udział. Sędzia Anna Maria 
Wesołowska chętnie udzieliła odpowiedzi 
na wszystkie zadane jej pytania, jak rów-
nież zaoferowała dalszą współpracę z 
Gminą Radzanowo. 
Program został zrealizowany ze środków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, przy współpracy Cen-
trum Kultury i Sportu i Publicznego Gimna-
zjum w Zespole Szkół w Radzanowie. 

Izabela Mikołajewska  
Radosław Karwowski  

15 marca 2014 roku w Publicznym Gimna-
zjum w Radzanowie odbył się dzień otwar-
ty dla uczniów klas VI. Dyrektor szkoły 
Bolesław Urbaniak uroczyście przywitał 
przybyłych gości, a chór szkolny zapre-
zentował kilka wesołych piosenek. Dyrek-
tor omówił plan działań i plan pracy szkoły 
oraz przedstawił bogatą ofertę zajęć poza-
lekcyjnych. Podkreślił także, że Publiczne 
Gimnazjum kładzie szczególny nacisk na 
bezpieczeństwo dzieci, a liczebność klas 
sprawia, że żaden uczeń nie jest w tej 
szkole anonimowy. 
Nowością w roku szkolnym 2014/2015 
mają być klasy sportowe. Szkoła posiada 
bowiem znakomite zaplecze treningowe: 
nowoczesną halę sportową, siłownię, sal-
kę aerobową i od lat odnosi sukcesy w 
różnego rodzaju zawodach. Istnieje też 
możliwość stworzenia klas o nachyleniu 
humanistycznym, językowym i matema-
tyczno-przyrodniczym. „Jesteśmy otwarci 
na sugestie uczniów i rodziców. Jeśli oka-
że się, że istnieje zapotrzebowanie na 
tego rodzaju profilowanie - stworzymy 
naszym uczniom odpowiednie ku temu 

warunki.”- mówił dyrektor. 
W części artystycznej goście mogli zoba-
czyć między innymi pokaz gry unihokeja, 
wziąć udział w doświadczeniach chemicz-
nych, obejrzeć różne tematyczne prezen-
tacje, a także pośmiać się na skeczach 
przygotowanych przez szkolne kółko te-
atralne. Serdeczna atmosfera i spora daw-
ka humoru sprawiły, że i rodzice i dzieci 
opuszczali gmach szkolny z uśmiechem 
na ustach. 
Publiczne Gimnazjum w Radzanowie ogło-
siło nabór uczniów do klasy sportowej w 
dyscyplinie piłka ręczna w roku szkolnym 
2014/2015. Aby  dostać się do tej klasy 
należy spełnić następujące warunki: 
- ukończenie klasy VI szkoły podstawowej; 
- dobre wyniki sprawdzianu po klasie VI 
potwierdzone zaświadczeniem OKE; 
- dobry stan zdrowia potwierdzony za-
świadczeniem lekarskim od lekarza medy-
cyny sportowej; 
- zgoda rodziców na naukę w klasie spor-
towej; 
- wysokie wyniki testu sprawnościowego. 
Podanie o przyjęcie do klasy sportowej 

należy składać do dnia 25.04.2014 r.  
Test sprawnościowy zostanie przeprowa-
dzony przez komisję rekrutacyjno-
kwalifikacyjną dnia 20 maja 2014 r. o 
godz. 9.00 w Publicznym Gimnazjum w 
Radzanowie, natomiast ogłoszenie wyni-
ków sprawności fizycznej nastąpi  
23.05.2014 r. -  do godziny 16.00. 

Do klasy sportowej zostaną przyjęci 
uczniowie, którzy w wyniku rekrutacji zdo-
będą najwyższą łączną liczbę punktów. 
Więcej informacji na temat prowadzonej 
rekrutacji zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.radzanowo.pl. 

Jolanta Sinko 

Będzie  k lasa sportowa  

Cała społeczność szkolna długo nie zapo-
mni wydarzenia, które miało miejsce tuż 
przed feriami14.02.2014 r. W Szkole Pod-
stawowej w Ciółkówku odbyła się zabawa 
choinkowa połączona z dyskoteką szkol-
ną. Z tej okazji uczniowie klas V i VI przed-
stawili zgromadzonej publiczności insceni-
zację dobrze znanej i lubianej bajki 
„Czerwony Kapturek”.  
Na kilka tygodni przed samym przedsta-
wieniem nasi młodzi aktorzy – pod okiem 
pań nauczycielek – z entuzjazmem przy-
stąpili do przygotowań do występu. W 
końcu nadszedł długo oczekiwany dzień 
zaprezentowania efektów pracy dzieci i 
nauczycieli. Inscenizacja zdecydowanie 
wszystkim przypadła do gustu, chwilami 
powodując wybuchy nieopanowanego 
śmiechu, w głównej mierze spowodowane-
go pojawieniem – z pozoru groźnie wyglą-
dającego, ale jak się później okazało – 
niesamowicie sympatycznego wilka. Nasz 

milusiński w komiczny sobie sposób stra-
szył zgromadzone pośród publiczności 
dzieci, za to rodziców i dziadków rozbawiał 
do łez. Radości i ekscytacji nie było końca. 
Nasi młodzi zdolni adepci aktorstwa zna-
komicie odnaleźli się w swoich rolach, 
czego dowodem były gromkie brawa, jak i 
ogólny zachwyt odbiorców.  
Za przygotowanie dzieci do występu, 
wszelkie potrzebne stroje, rekwizyty, jak i 
całą scenografię oraz oprawę muzyczną 
odpowiadały panie nauczycielki: Malwina 
Nowak, Iwona Zalewska, Ewa Łuniewska-
Peda. 
Zgromadzeni goście mieli również nieco-
dzienną okazję obejrzeć „Czerwonego 
Kapturka” w wersji anglojęzycznej, za co 
chylimy czoła przed klasą III, która to pod 
kierunkiem p. Sylwii Witkowskiej, doskona-
le poradziła sobie w zawiłościami wymowy 
angielskiej, jak i barierą językową. 
Przedstawienie inscenizacji „Czerwonego 

Kapturka” to nie jedyna atrakcja, która 
czekała na dzieci i towarzyszących im 
rodziców. Był to również doskonały czas 
na wspólną zabawę taneczną, jak i różno-
rodne konkursy tematyczne – ściśle po-
wiązane z obchodzonymi w tym dniu wa-

lentynkami.  
Już czekamy na kolejną okazję do zapre-
zentowania się szerszemu gronu, bowiem 
wielu naszych wychowanków odkryło w 
sobie głęboko skrywany talent aktorski. 

Malwina Nowak 

Bezpieczeństwo uczniów w Zespole  Szkół  to  pr iorytet  



Efektywnie jsze oczyszczanie  w naszej  oczyszczalni  w Woźnikach  

Trwają  prace przy przebudowie Domu Ludowego w Rogozinie  

Gmina Radzanowo 10 la t  w Uni i  Europejskie j  

Modernizacja  u l icy  Spółdz ie lczej  w Radzanowie  

Rada Gminy przyjęła Program współpracy 
Gminy Radzanowo z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego, 
który jest elementem składowym realizo-
wanej przez samorząd polityki społecznej. 
Dzięki aktywności organizacji pozarządo-
wych poszerza się zasięg społecznego 
oddziaływania. Poprzez bezpośrednie 
uczestnictwo mieszkańców w realizacji 
zadań publicznych zwiększa się także do-
stępność, zasadność i zakres świadczo-
nych usług, a tym samym poprawia się 
efektywność wydatkowania środków pu-
blicznych.   
Wszyscy Mieszkańcy Gminy ponosimy 
pełną odpowiedzialność za jej dynamiczny 
rozwój. Swoim zaangażowaniem w rozwią-
zywanie problemów i budowanie demokra-
cji lokalnej oraz tworzenie warunków do 
podejmowania działań proinwestycyjnych 
możemy odnieść sukces. Dlatego, tak waż-
na jest dyskusja, dobra organizacja i 
współpraca radnych z mieszkańcami do 

której szczerze Państwa zachęcam, bo 
tylko razem  możemy gospodarnie zarzą-
dzać naszą gminą. W tym miejscu w spo-
sób szczególny w imieniu swoim i Rady 
Gminy dziękuję Paniom i Panom Sołtysom, 
którzy obchodzili swoje święto 11 marca za 
codzienną pracę i ogromną aktywność. 
Funkcja sołtysa ma wielowiekową trady-
cję. Działalność oraz zasługi sołtysów w 
integracji społeczności lokalnej są god-
ne uznania. Mając pod opieką swoją 
„małą ojczyznę”, codziennie staracie się 
Państwo  rozwiązywać problemy miesz-
kańców wsi . 
Korzystając z okazji  zbliżających się Świąt 
Wielkiej Nocy życzę wszystkim mieszkań-
com Naszej Gminy radości, pokoju oraz 
wzajemnej życzliwości. Niech Zmartwych-
wstanie, które niesie odrodzenie napełni 
Nas nadzieją i wiarą, niech da Nam siłę do 
pokonywania trudności i pozwoli z ufnością 
patrzeć w przyszłość.  

Jolanta Sochacka 
Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo 
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Program współpracy z  organizacjami  pozarządowymi  

Gmina Radzanowo przygotowuje do reali-
zacji w roku bieżącym inwestycję obejmu-
jącą przebudowę chodnika wraz z odwod-
nieniem oraz modernizację zniszczonej 
nawierzchni Ulicy Spółdzielczej w Radza-
nowie. Obecnie prowadzona jest procedu-
ra przetargowa na te zadanie. Inwestycja 
planowana jest do wykonania w terminie 
do końca lipca bieżącego roku. Na realiza-
cję przedsięwzięcia Urząd Gminy w Ra-
dzanowie pozyskał dotację z Unii Europej-
skiej w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich poprzez Lokalną Grupę 
Działania „Razem dla Rozwoju” w kwocie 
około 60 000 zł. W wyniku inwestycji po-
wstanie nowa nawierzchnia asfaltowa o 
długości około 200 metrów, chodnik o sze-
rokości 2 metrów, zjazdy oraz odwodnienie 
ulicy.  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Razem dla Rozwoju” jest organizacją po-
wstałą w wyniku programu Leader+. Swym  
działaniem obejmuje obszar gmin Bulko-
wo, Bodzanów, Czerwińsk, Mała Wieś, 
Młodzieszyn, Radzanowo, Wyszogród i 
Zakroczym. Głównym celem działania sto-
warzyszenia jest wspieranie oddolnych 
inicjatyw na rzecz zrównoważonego roz-
woju obszarów wiejskich oraz aktywizowa-
nie ludności wiejskiej. Dzięki współpracy w 
ramach LGD udało się Gminie Radzanowo 
pozyskać dotację właśnie na przebudowę 
ulicy Spółdzielczej. Ponadto w ocenie jest 
również projekt wyposażenia świetlic wiej-
skich oraz budowy placów zabaw na tere-
nie Gminy Radzanowo.  

Sylwester Ziemkiewicz  

W ciągu 10 lat przynależności Polski do 
Unii Europejskiej gmina Radzanowo reali-
zowała wiele projektów przy udziale środ-
ków finansowych pozyskanych z Unii Eu-
ropejskiej. Pierwszym z nich była rozbudo-
wa systemu zaopatrzenia w wodę Gminy 
Radzanowo w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego. W ramach którego gmina pozy-
skała dotację w kwocie około 400 tys. zł. 
na rozbudowę sieci wodociągowej. Dzięki 
przedsięwzięciu udało się zwodociągować 
gminę w blisko 90 procentach.  
Kolejne zadania zrealizowane przy wspar-
ciu środków z Unii Europejskiej to Moder-
nizacja trzech dróg gminnych w Ciółków-
ku, Czerniewo-Woźniki Paklewy oraz Wo-
dzymin -Chomętowo -Białkowo. Łączna 
wartość tych projektów to około 5 100 000 
zł. z czego blisko 3 600 000 zł. stanowiła 
dotacja unijna. W wyniku realizacji i inwe-
stycji udało się zmodernizować około 7 
kilometrów dróg poprzez położenie na-
wierzchni asfaltowej wraz z niezbędną 
infrastrukturą.  
Gmina Radzanowo w perspektywie finan-
sowej 2007-2013 pozyskała również wiele 
środków finansowych z PROW działanie 
„Odnowa i rozwój wsi”. Udało się dzięki 

temu zrealizować następujące przedsię-
wzięcia:  Zagospodarowanie centrum Ra-
dzanowa. Inwestycja wykonana została w 
2010 roku i  obejmowała utwardzenie pla-
cu w centrum Radzanowa kostka granito-
wą, montaż oświetlenia, budowę chodni-
ków oraz modernizacja nawierzchni asfal-
towej części ulicy Spółdzielczej i Rolnej. 
Koszt: ok. 1200 000 zł. z czego blisko  
500 000 zł. to dotacja z UE. Przebudowa 
świetlicy wiejskiej w Kosinie. Zadanie wy-
konano w 2010 roku. zakres inwestycji 
obejmował gruntowny remont świetlicy 
wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz wyko-
naniem ogrodzenia terenu. Wartość:  
139 000 zł. z czego blisko 90 000 zł. to 
dotacja. Rozbudowa wraz z przebudową 
domu ludowego w Rogozinie. Przedsię-
wzięcie rozpoczęło się w miesiącu paź-
dzierniku 2013 roku i planowane jest do 
zakończenia w czerwcu 2014 roku. Inwe-
stycja obejmowała modernizację zniszczo-
nego budynku i przystosowanie go do 
pełnienia funkcji lokalnego centrum kultu-
ry. Wartość: ok. 600 000 zł. z czego 360-
 000 zł. to dotacja. Budowa chodnika przy 
ul. Spółdzielczej w Radzanowie. Zadanie 
planowane jest to wykonania w roku 2014 
i obejmuje przebudowę zniszczonego 

chodnika przy ulicy Spółdzielczej w 
Radzanowie na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Rolną do skrzyżowania z 
ul. Zieloną. Obecnie trwają procedu-
ry przetargowe.   
W ramach PROW gmina Radzano-
wo pozyskała również środki na 
rozbudowę kanalizacji sanitarnej w 
Radzanowie wraz z modernizacja 
oczyszczalni ścieków i modernizacją 
stacji Uzdatniania Wody w Jurysze-
wie.  Inwestycja trwała w latach 20-
11-2013. Wartość całego przedsię-
wzięcia to blisko 4 300 000  zł.  z 

czego blisko 2 600 000 zł. to pozy-
skana dotacja z UE. 
W ramach zadania powstało ok. 5 
km sieci kanalizacji grawitacyjnej 
oraz dwie przepompownie. Zmo-
dernizowano oczyszczalnię ście-
ków w Woźnikach. Technologia 
oczyszczalni została dostosowana 
do włączenia w nią nowych odcin-
ków kanalizacji. Zmodernizowano 
Stacje Uzdatniania Wody w Jury-
szewie poprzez wymianę starej i 
zużytej technologii.  
Gmina Radzanowo pozyskała 
również w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa  Mazo-
wieckiego środki w kwocie około 
6 000 000 zł. na rozbudowę zespołu szkół 
w Radzanowie wraz z budową hali sporto-
wej. Inwestycja trwała od września 2011 
roku i oprócz budowy hali obejmowała 
rozbudowę Zespołu Szkół w Radzanowie 
o osiem nowych sal lekcyjnych, w tym 
nowoczesną salę multimedialno-językową. 
Cześć dotycząca szkoły została oddana 
do użytku w marcu 2013r. 
Natomiast wykonanie hali sportowej za-
kończyło się z 30 maja 2013r. Do końca 
czerwca wstawione zostało wyposażenie 
hali w sprzęt. 
Nowopowstały obiekt posiada boisko przy-
stosowane do gry w piłkę halowa, siatko-
wą (trzy równoległe boiska); piłkę ręczną, 
koszykówkę oraz tenisa. Płyta boiska na 
hali sportowej jest pełnowymiarowych roz-
miarów. Na hali znajdują się również try-
buny na ponad 100 widzów. W obiekcie 
oprócz boiska znajduje się również po-
mieszczenie siłowni- wyposażone w profe-
sjonalny sprzęt oraz salka fitness. Teren 
przy nowopowstałym kompleksie został 
zagospodarowany nowym parkingiem 
wraz z oświetleniem oraz niezbędnymi 

chodnikami i terenami zielonymi. 
Całość inwestycji tj. rozbudowa zespołu 
szkół oraz budowa hali sportowej wyniosła 
blisko 7 300 000 zł.  Hala sportowa jest 
pierwszym tego typu obiektem na terenie 
gminy Radzanowo i wpływa znacząco na 
poprawę infrastruktury sportowej, umożli-
wia aktywniejsze spędzanie czasu miesz-
kańcom oraz podnosi standard prowadzo-
nych zajęć wychowania fizycznego w 
szkole. 
Gmina Radzanowo realizuje również nie-
przerwalnie od 2008 roku projekt 
„Integracja zawodowa osób długotrwale 
bezrobotnych z terenu Gminy Radzanowo” 
dofinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach PO KL. W tym 
czasie w ramach zadania w specjalistycz-
nych szkoleniach z zakresu aktywizacji 
zawodowej udział wzięło 56 osób z czego 
16 znalazło potem zatrudnienie. Gmina 
pozyskała na te zadanie z Unii Europej-
skiej dotację w kwocie blisko 585 000 zł.   
W ciągu dziesięciu lat przynależności Pol-
ski do struktur Unii Europejskiej Gmina 
Radzanowo pozyskała środki w kwocie 
około 14 500 000 zł.  

Sylwester Ziemkiewicz  

Przedsięwzięcie rozpoczęło się w miesiącu 
październiku 2013 roku i planowane jest 
do zakończenia w czerwcu 2014 roku. 
Inwestycja obejmuje modernizację znisz-
czonego budynku i przystosowanie go do 
pełnienia funkcji lokalnego centrum kultury. 
Na parterze zostanie utworzone miejsce 
na bibliotekę oraz świetlicę wiejską. Inwe-
stycja jest w współfinansowana pozyskanej 
dotacji z Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Sylwester Ziemkiewicz  

Mając na uwadze ochronę środowiska 
naturalnego, a szczególnie wody która jest 
bardzo cennym surowcem w naszej 
oczyszczalni  prowadzona jest moderniza-
cja wstępnego oczyszczania ścieków na 
sitach wstępnych.  Zostanie zamontowane 
sito skratkowe. Konstrukcja sit skratko-
wych jest bardzo prosta i niezawodna. 
Ścieki wprowadzone są osiowo na pół-
okrągłą blachę perforowaną ze stali nie-
rdzewnej, której prześwit uzależniony jest 
od założonego stopnia oczyszczania. Sub-
stancje stałe zatrzymują się na sicie, a 
woda przecieka do zbiornika dolnego i 
stąd odpływa do dalszych stopni oczysz-
czania. Skratki, zatrzymane na sicie, usu-

wa się za pomocą wolno obracających się 
szczotek, które następnie usuwają je do 
kontenera, na taśmę lub do prasy.  
Prowadzona inwestycja będzie kosztować 
70  tysięcy złotych. Inwestycje w ochronę 
środowiska są niezbędne, gdyż zastoso-
wanie nowoczesnych rozwiązań technolo-
gicznych pozwala na uzyskanie  lepszych 
parametrach oczyszczonych ścieków, co 
sprzyja ochronie środowiska i jednocze-
śnie po uzyskaniu lepszych parametrów 
spowoduje także zmniejszenie wydatków 
na opłaty za tzw. korzystanie ze środowi-
ska. 

Jan Bąbała 



Trwają  prace przy przebudowie Domu Ludowego w Rogozinie  

Rada Gminy przyjęła Program współpracy 
Gminy Radzanowo z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego, 
który jest elementem składowym realizo-
wanej przez samorząd polityki społecznej. 
Dzięki aktywności organizacji pozarządo-
wych poszerza się zasięg społecznego 
oddziaływania. Poprzez bezpośrednie 
uczestnictwo mieszkańców w realizacji 
zadań publicznych zwiększa się także do-
stępność, zasadność i zakres świadczo-
nych usług, a tym samym poprawia się 
efektywność wydatkowania środków pu-
blicznych.   
Wszyscy Mieszkańcy Gminy ponosimy 
pełną odpowiedzialność za jej dynamiczny 
rozwój. Swoim zaangażowaniem w rozwią-
zywanie problemów i budowanie demokra-
cji lokalnej oraz tworzenie warunków do 
podejmowania działań proinwestycyjnych 
możemy odnieść sukces. Dlatego, tak waż-
na jest dyskusja, dobra organizacja i 
współpraca radnych z mieszkańcami do 

której szczerze Państwa zachęcam, bo 
tylko razem  możemy gospodarnie zarzą-
dzać naszą gminą. W tym miejscu w spo-
sób szczególny w imieniu swoim i Rady 
Gminy dziękuję Paniom i Panom Sołtysom, 
którzy obchodzili swoje święto 11 marca za 
codzienną pracę i ogromną aktywność. 
Funkcja sołtysa ma wielowiekową trady-
cję. Działalność oraz zasługi sołtysów w 
integracji społeczności lokalnej są god-
ne uznania. Mając pod opieką swoją 
„małą ojczyznę”, codziennie staracie się 
Państwo  rozwiązywać problemy miesz-
kańców wsi . 
Korzystając z okazji  zbliżających się Świąt 
Wielkiej Nocy życzę wszystkim mieszkań-
com Naszej Gminy radości, pokoju oraz 
wzajemnej życzliwości. Niech Zmartwych-
wstanie, które niesie odrodzenie napełni 
Nas nadzieją i wiarą, niech da Nam siłę do 
pokonywania trudności i pozwoli z ufnością 
patrzeć w przyszłość.  

Jolanta Sochacka 
Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo 
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Szanowni Czytelnicy, Mieszkańcy Gminy 
Radzanowo, 
Cieszę się, że po raz kolejny mam możli-
wość podzielić się z Państwem refleksją 
na temat sytuacji i pracy Rady Gminy Ra-
dzanowo. Ożywione dyskusje na temat 
artykułów, które są zamieszczane w na-
szym biuletynie oznaczają, że z coraz 
większym zainteresowaniem przyglądacie 
się funkcjonowaniu gminy i pracy samo-
rządowców. Fakt ten napawa entuzja-
zmem, zachęca do działania i motywuje 
do pracy. 
Na początek chciałabym napisać o wartym 
odnotowania wydarzeniu w życiu naszej 
samorządowej społeczności jakim była 
wycieczka do Sejmu RP. Odbyła się ona 
10 października 2013 r. na zaproszenie 
posła Pana Piotra Zgorzelskiego. Jej 
uczestnikami byli mieszkańcy gminy, sołty-
si oraz samorządowcy z gminy Radzano-
wo. Delegacji, która miała okazję zwiedzić 
budynek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
przewodniczyli inicjatorzy i organizatorzy 

spotkania Radny Powiatu Płockiego Paweł 
Jakubowski oraz Sylwester Ziemkiewicz. 
Swoją wizytę uczestnicy wycieczki rozpo-
częli od obserwacji posiedzenia z sejmo-
wej galerii. Następnie pracownik Wszech-
nicy Sejmowej przedstawił krótko historię i 
bieżącą sytuację Sejmu RP. Pomimo trwa-
jących wówczas obrad Sejmu grupa mogła 
zwiedzić hol główny i przejść korytarzami 
sejmowymi, gdzie mieli niewątpliwą przy-
jemność spotkać, a także krótko porozma-
wiać z tak znamienitymi osobowościami 
życia politycznego jak posłowie: Marek 
Sawicki, Eugeniusz Kłopotek, Dariusz 
Rosati, Jan Bury, Wicemarszałek Sejmu 
RP Eugeniusz Grzeszczak i Dyrektor Klu-
bu Parlamentarnego PSL Stanisław Brzóz-
ka. 
Sejmowy gmach większość osób widziało 
tylko na ekranach telewizyjnych, natomiast 
będąc w samym środku, mogli porównać 
swoje wyobrażenia i wczuć się w jego 
atmosferę. 

Jolanta Sochacka 

Najbliższa Sesja Rady Gminy Radzanowo odbędzie się 22 maja 2014 o godz. 10:00  

w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie (ul. Szkolna 3) 

Z wizytą  w Sejmie  RP  

Z  posiedzenia  Rady Gminy Radzanowo  
Na ostatniej sesji, która odbyła się 27 lute-
go 2014 roku, Rada Gminy zwróciła uwa-
gę na rozległy zakres zadań samorządu w 
dziedzinie ochrony zdrowia. Służbę zdro-
wia w naszej Gminie organizują: NZOZ 
„Lancet” w Rogozinie i „Medicines” z/s 
Łubki Nowe z ośrodkiem w Radzanowie 
oraz Gabinet Stomatologiczny pana G. 
Konior. Rzetelne i szczegółowe informacje 
przedstawili przedstawiciele wszystkich 
trzech ośrodków.  
Doktor Kazimierz Przepiórski - dyrektor 
NZOZ „Medicines” poinformował o spra-
wach NZOZ  „Medicines”, który oferuje 
usługi trzech lekarzy i stomatologa. Dla 
potrzeb społeczeństwa pracują trzy pielę-
gniarki, w tym położna dojeżdżająca z 
Rogozina. Obecnie brakuje ginekologa 
położnika – to zadanie jest jednak organi-
zowane przez NFZ. Bardzo prawdopodob-
ne jest zakontraktowanie w najbliższych 
miesiącach opieki położniczej i rehabilita-
cyjnej. Mieszkańcy Gminy Radzanowo 
mają możliwość wykonania badań labora-
toryjnych w ośrodku zdrowia w Łubkach i 
Radzanowie we wtorki i czwartki, a bada-
nie USG mogą wykonać w Łubkach w 
środy w godz.15.30-17.30. Natomiast ba-
dania RTG  wykonywane są w laborato-
rium przy szpitalu na ul. Kościuszki w 
Płocku oraz w jego filii na ul. Wolskiego. W 
ramach POZ w środy od 15-18.00 (w sytu-
acjach trudnych) można skorzystać z kon-
sultacji kardiologa bez potrzeby uprzednie-
go zapisywania. 

Pan Kazimierz Przepiórski złożył gratula-
cję Radzie Gminy i Panu Wójtowi w związ-
ku z otwarciem nowej hali sportowej i pod-
kreślił jej znaczenie dla poprawy zdrowia i 
rozwoju fizycznego społeczeństwa. Po-
dziękował za prawidłową i dobrą współpra-
cę z Samorządem. 
Podczas posiedzenia głos zabrał również 
pan Grzegorz Konior lekarz stomatolog, 
który prowadzi gabinet stomatologiczny w 
Radzanowie. Poinformował, że być może 
już w połowie roku uda się podpisać kon-
trakt z NFZ na gabinet stomatologiczny w 
Rogozinie, który będzie finansowanym z 
ubezpieczeń zdrowotnych.  
W imieniu Dyrektora NZOZ „Lancet” w 
Rogozinie pana Jacka Mizerskiego głos 
zabrała położna  p. A. Lewandowska poin-
formowała, że NZOZ „Lancet” w Rogozinie 
ma pod opieką 3 128 pacjentów. W godzi-
nach 8.00-18.00 zapewnia dostęp do stan-
dardowych badań lekarskich i opieki pielę-
gniarskiej. W NZOZ przyjmuje 1 lekarz 
internista, 2 pediatrów, 2 pielęgniarki śro-
dowiskowe, 1 pielęgniarka medycyny 
szkolnej, położna. Od kwietnia ubiegłego 
roku  w ośrodku funkcjonuje prywatny ga-
binet stomatologiczny. 
Opieka medyczna i zakres usług zdrowot-
nych na terenie naszej gminy jest na wy-
sokim poziomie. Oczywiście zdaję sobie 
sprawę z jak wieloma trudnościami musi-
my się jeszcze borykać i jak dużo musimy 
zrobić. Jednak problem tkwi w tym iż poli-
tycy ministerialni scedowali zadania w 

zakresie ochrony zdrowia na barki samo-
rządu. Rzecz jasna bez dodatkowych fun-
duszy na ten cel. Miejmy więc nadzieję, że 
uda się uzdrowić tę chorą sytuację w służ-
bie zdrowia na poziomie rządowym, bo 
tego dzisiaj potrzebują samorządowcy, ale 
i pacjenci.  

Chciałbym jednak jeszcze raz bardzo po-
dziękować wszystkim pracownikom służby 
zdrowia z terenu naszej gminy. To Wy – 
lekarze, pielęgniarki i cały personel me-
dyczny - codziennym zaangażowaniem, 
ciężką pracą  niesiecie pomoc drugiemu 
człowiekowi i wspieracie go w chorobie. 

Jolanta Sochacka 

Program współpracy z  organizacjami  pozarządowymi  



Wielorakie zadania przypisywane do reali-
zacji gminom, zróżnicowane poglądy i 
postawy, sprzeczne wpływy grup intere-
sów zobowiązują radnych do jeszcze bar-
dziej profesjonalnego działania. Wydaje 
się, że powinno być ono oparte nie tylko 
na posiadanym przez samorządowców 
doświadczeniu życiowym, szerokiej wie-
dzy z różnych dziedzin, ale też  na zdro-
wym rozsądku. W samorządzie terytorial-
nym potrzebni są ludzie, którzy potrafią 
przenieść potrzeby i oczekiwania społecz-
ne na forum publiczne, ważne jest, by byli 
to ludzie odpowiedzialni, skuteczni i komu-
nikatywni. Ważne, by byli zdolni do mery-
torycznej współpracy z innymi radnymi i z 
organem wykonawczym czyli wójtem, na-
wet jeśli nie zawsze mają identyczne po-
glądy w wielu sprawach. 
Trudna do przecenienia, wręcz fundamen-
talna jest rola Rady Gminy, która odpowia-
da za duże obszary działania m.in. za 
uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie 
statutu gminy, przyjmowanie sprawozdań 
z działalności wójta i stanowienie o kierun-
kach jego działania, uchwalanie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy oraz miejsco-
wych planów zagospodarowania prze-
strzennego, uchwalanie programów go-
spodarczych podejmowanie uchwał w 
sprawach podatków i opłat w granicach 
określonych w odrębnych ustawach, po-
dejmowanie uchwał w sprawach majątko-
wych gminy, zaciągania długoterminowych 
pożyczek i kredytów, oraz w wielu innych, 
ważnych sprawach. Dlatego, od rady i jej 
poszczególnych członków należy wyma-
gać zaangażowania i pracy na najwyż-
szym poziomie. Efektem pracy rady są 
m.in. podjęte uchwały. Cieszy, że więk-
szość z ponad 250  uchwał podjętych w tej 
kadencji jest merytoryczna i dobrze  służy 
gminie. Ale, jak to w polityce bywa, zda-
rzają się też takie uchwały, których treść 
może budzić zaskoczenie. Tak było w 
przypadku rezygnacji ze znacznej części 
dotacji przyznanej na remont Domu Ludo-
wego w Rogozinie. Po wielu latach zbie-
gów, starań, pisaniu projektów o dofinan-
sowanie, w końcu - udało się pozyskać 
kwotę pół miliona zł dotacji unijnej z pro-
gramu, w którym finansowanie odbywa się 
na bardzo korzystnej zasadzie: 75% środ-
ków unijnych i 25% środków własnych 
gminy. Niestety, część  rady, z premedyta-
cją zdecydowała, że  należy wyremonto-
wać tylko parter budynku i zrezygnowano  

z przyznanej  dotacji 135 000zł. Takie 
działania irytują.  
Jaki był sens wcześniejszego ponoszenia 
kosztów na projekt piętra, podwyższenie 
budynku, czy wykonanie klatki schodowej, 
która teraz prowadzi donikąd. Wielka 
szkoda, takich pieniędzy już nie otrzyma-
my, a wystarczyłoby zadeklarować w bu-
dżecie gminy na kolejny rok dodatkowe 
45000 zł, aby 135 000 zł dotacji wzbogaci-
ło naszą gminę. Można by wówczas za 
pieniądze unijne gruntownie wyremonto-
wać cały budynek oraz  zagospodarować 
jego otoczenie (duży parking, zieleń, drze-
wa).  
Dość powiedzieć, że teraz gmina już tylko 
i wyłącznie za swoje fundusze będzie  
musiała to wszystko dokończyć: zakupić 
materiały budowlane, zatrudnić wykonaw-
ców, wykonać łazienki, ścianki działowe 
podłogi, elektrykę, tynki itd. Na dodatek 
obiekt będzie pozbawiony wewnętrznych 
łączy internetowych, gdyż serwerownia  
była zaprojektowana na piętrze budynku. 
Oczywiście, można by zrozumieć taką 
sytuację, gdyby kasa gminy świeciła pust-
kami, ale tak nie było - dowodem może 
być to, że w tej samym czasie, gdy ograni-
czono zakres robót i pieniędzy na Dom 
Ludowy, rada znalazła 150 000 zł. dotacji 
dla powiatu na położenie asfaltu na drodze  
powiatowej z Radzanowa do Bodzanowa - 
drodze oczywiście niezwykle ważnej dla 
okolicznych mieszkańców, ale drodze, 
która jest własnością Powiatu Płockiego, 
na którym to spoczywa obowiązek jej re-
montu. To wygląda, jakby gospodarz za-
miast remontować swojego domostwo, 
modernizował drogę sąsiadowi. Oczywi-
ście, można tak czynić, prawo to dopusz-
cza - ale czy takie działanie, gdzie tracimy 
podwójnie bo: sami nie wykorzystujemy  
dotacji a dotujemy innych, nie wydaje się 
być poprostu niegospodarnością. I jeszcze 
mała dygresja: mieszkańcy Rogozina na 
zebraniu wiejskim zgodzili się,  by sprze-
dać aptekę w Rogozinie pod warunkiem, 
że pieniądze przeznaczy się jako wkład 
własny na remont Domu Ludowego, by nie 
sięgać do napiętego budżetu gminy i re-
mont wykonać honorowo „za swoje”, 
(obiekt jako dawny dom nauczyciela, 
przedszkole był przecież budowany z dat-
ków i zbiórek mieszkańców). Niestety, 
rada postanowiła budynek sprzedać, a 
uzyskane  pieniądze  (nieruchomość zbyto 
za ok. 280 000 zł.) przeznaczyć na inne 
inwestycje gminne raczej poza Rogozinem   

Innym intrygującym przykładem, jest spo-
sób rozdysponowania funduszy inwesty-
cyjnych Gminy Radzanowo na rok 2014. Z 
miliona złotych  w budżecie  przeznaczo-
nych na inwestycje gminne - ponad 74 % 
czyli ok. 740 000 zł. zostanie zainwesto-
wane w Radzanowie. I tak kolejno: budo-
wa kanalizacji w Radzanowie - 10-
0 000 zł., modernizacja oczyszczalni ście-
ków - 165 000 zł., budowa chodnika przy 
ul. Płockiej – min. 65 000 zł., przebudowa 
chodnika na ul. Spółdzielczej w Radzano-
wie wraz z odwodnieniem - 103 000 zł., 
modernizacja nawierzchni ul. Spółdzielczej 
w Radzanowie – dodatkowo jeszcze 30-
5 000 zł. Nasuwa się pytanie, czy to jest 
budżet dla Gminy Radzanowo czy tylko 
dla wsi Radzanowo? Gdzie są fundusze 
dla pozostałych 29 wsi z terenu gminy? 
Oczywiście kochamy naszą „stolicę” i je-
steśmy dumni z jej rozwoju, ale są rozsąd-
ne granice, a umiar jest jedną z cnót 
„kardynalnych”.  
Pan Wójt wnioskował by 305 000 zł. prze-
znaczyć na projektowanie i remonty dróg 
gminnych. Niestety propozycja upadła,  
większość w radzie zamieniła modernizo-
wanie dróg gminnych na uli-
cę Spółdzielczą.  
Podsumowując, mamy aktualnie, na tę 
jedną tylko inwestycję na ulicy Spółdziel-
czej w Radzanowie (na długości 200 me-
trów!) zabezpieczoną ogromną, jak na 
warunki i możliwości naszej gminy kwotę 
408 000 zł. Jest autorski „Program budo-
wy i modernizacji dróg gminnych”. Na-
prawdę świetna inicjatywa rady, w ramach  
której radni zgłaszali do modernizacji po 
jednej drodze ze swego terenu, następnie 
ze zgłoszonych dróg utworzono ranking 
kolejności ich wykonania. Lecz nie ruszyli-
śmy z jego realizacją, ponieważ nie zabez-
pieczyliśmy na jego realizację funduszy, a 
może nie zabezpieczyliśmy dlatego, że I 
miejsce w rankingu przypadkiem zajęła   
droga do  „Okruszka” w Rogozinie? Zupeł-
nie nieracjonalnie,  „zamroziliśmy” od ubie-
głego roku w ul. Spółdzielczej setki tysięcy 
złotych, które to pieniądze można by prze-
znaczyć na zaprojektowanie wielu  dróg,  z 
w/w programu, a tak pieniądze te czekają, 
czas płynie, za chwilę będzie połowa roku, 
projektów nie ma, nie obejrzymy się a 
przyjdzie koniec roku i przeznaczymy fun-
dusze na kolejną drogę powiatową .  
W tej sytuacji nie powinien dziwić fakt, że  
np. mieszkańcy Boryszewa i Wodzymina, 
ale także  liczni  przedsiębiorcy z terenu 

gminy  widząc, że nieprędko doczekają się 
pomocy od władz gminy, próbują organi-
zować się i na własny koszt projektować 
oraz remontować drogi przy swoich do-
mach i firmach, na które i tak już płacą 
podatki. Ale czy to nas, radnych wzrusza?  
Może lepiej, że planowana na lata  
2015/2016 budowa gazociągu w podmiej-
skiej części gminy będzie niezależna od 
funduszy gminnych, bo raczej trudno by jej 
wróżyć sukces.  
Jest też w planie budowa głównej nitki 
kanalizacji z Boryszewa, do Rogozina. 
Gmina ma nadzieję otrzymać w ramach 
projektu RIT (Regionalnego Instrumentu 
Terytorialnego) 4 miliony złotych dotacji. 
Swoistym testem kompetencji i działania 
ponad podziałami będzie dla rady zabez-
pieczenie ok. 1 miliona złotych wkładu 
własnego gminy dla tej kluczowej inwesty-
cji w podmiejskiej części gminy. Ale nie 
martwmy się na zapas, pieniądze się nie 
zmarnują - jak nie my, to sąsiednie gminy 
z pewnością zrobią z nich użytek…  
Szanowni mieszkańcy, ten artykuł jest 
próbą (być może miejscami przejaskrawio-
ną i tendencyjną) pokazania, na kilku przy-
kładach, jak ważną rolę odgrywa Rada dla 
rozwoju gminy i dla komfortu życia jej 
mieszkańców, jak ważną decyzją jest wy-
bór radnego. Radny  dysponuje co prawda 
tylko jednym głosem, ale warto pamiętać  
że ten jeden głos wcześniej czy później 
może zaważyć również na  Państwa przy-
szłości.  

Krzysztof Czerwiński   
Radny Gminy Radzanowo 
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Str. 6 

W ostatnim półroczu uczniowie Szkoły 
Podstawowej im Cz. Hińca w Rogozinie 
osiągnęli wiele liczących się w regonie 
sukcesów. 
Eryk Zieliński z klasy IV zajął II miejsce 
podczas VIII Międzyszkolnego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek, który odbył się  w Nie-
publicznej Szkole Podstawowej w  Nowym 
Kanigowie. Wokaliście, w roli akompania-
tora i opiekuna muzycznego, towarzyszył 
Robert Majewski - dyrektor szkoły. 
Jak co roku szkolni kolędnicy odwiedzili 
firmy i instytucje. Śpiew kolęd i życzenia 
zanieśli do: Urzędu Gminy w Radzanowie, 
P.H.U. „IWMAR”, Agro-Bud, Starostwa 
Powiatowego w Płocku, Delegatury Kura-
torium Mazowieckiego w Płocku, Redakcji 
Gazety Wyborczej oraz Tygodnika Płoc-

kiego. Program kolędników przygotowali 
szkolni nauczyciele muzyki: Norbert Pały-
sa i Robert Majewski. 
Agnieszka Gralewska z klasy VI zajęła 
drugie miejsce w eliminacjach gminnych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej. Turniej odbył się 13 lutego 2014 r. w 
Urzędzie Gminy w Radzanowie. Oprócz 
Agnieszki naszą szkołę reprezentowali 
Oliwia Malczyk i Sandra Ogieniewska. 
Dziewczęta przygotowała Małgorzata Ko-
nopacka, a gminny Turniej zorganizowany 
został przez Zarząd Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 
Radzanowie.  
Duże sukcesy odnieśliśmy też w dyscypli-
nach sportowych. Na Turnieju Piłki Halo-
wej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w 

Radzanowie I miejsce zajęła drużyna 
dziewcząt, chłopcy wywalczyli miejsce III. 
W drużynie dziewcząt Sandra Ogie-
niewska uczennica klasy VI, zdobyła dy-
plom i statuetkę najlepszej zawodniczki, 
zaś Agnieszka Gralewska, również z klasy 
VI, zdobyła dyplom i statuetkę najlepszej 
bramkarki. 
Setki uczniów ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, sta-
jąc na starcie XXIII Biegu Wagarowicza 
udowodniły że  21 marca wcale nie ozna-
czał pójścia na wagary ze znajomymi, 
Osoby, które zajęły miejsca 1-8 otrzymy-
wały pamiątkowe koszulki, pierwsza trójka 
tradycyjnie medale. Spośród naszych re-
prezentantów Dawid Owczarski wywalczył 
miejsce 3., Bartosz Okraszewski zajął 

miejsce 7., zaś Sandra Ogieniewska 22. 
Organizatorem był Zespół Szkół nr 1 w 
Płocku. 
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły, 
które zarazem okazało się niezwykle pre-
stiżowe, było zaproszenie przez Muzeum 
Żydów Mazowieckich w Płocku naszą gru-
pę teatralną do pokazania spektaklu 
„Janusz Korczak”, opisującego ostanie 
chwile życia tego wspaniałego pedagoga i 
lekarza żydowskiego pochodzenia. Spek-
takl wyreżyserowany przez polonistkę 
Agnieszkę Wójcik, zobaczyły dzieci z płoc-
kich szkół nr 22, nr 17 i nr 6. W Muzeum 
gościliśmy dwukrotnie w lutym tego roku. 

Robert Majewski 

Współpraca z rodzicami, mieszkańcami, 
lokalnymi organizacjami społecznymi, Ro-
gozińską Parafią pw. siostry Faustyny – 
Apostołki Miłosierdzia Bożego oraz Cen-
trum Kultury i Sportu w Radzanowie, od lat 
owocuje intensywnymi działaniami, przy-
noszącymi lokalnej społeczności wiele 
dobra. 
Już po raz szósty, w sobotę 25 stycznia, w 
kościele parafialnym w Rogozinie, odbył 
się Szkolno Parafialny Festiwal Kolęd i 
Pastorałek. Ciepłymi słowami powitali 
wszystkich uczestników Tadeusz Pokorski 
– Wójt Gminy Radzanowo oraz Jolanta 
Sochacka – Przewodnicząca Rady Gminy. 
Wspaniałą atmosferę i klimat świąteczny 
zapewnił gospodarz – ksiądz proboszcz 
dr. Janusz Wiśniewski. Pomoc finansową 
okazała radna Gminy Radzanowo Ewa 
Przygoda, która również współuczestni-
czyła w ceremonii wręczenia nagród.  Tym 
razem w Festiwalu udział wzięło 26 wyko-
nawców ze szkół, parafii oraz innych insty-
tucji. Uczestnicy zostali podzieleni na czte-
ry  kategorie: soliści, chóry, zespoły wokal-
ne oraz zespoły instrumentalno – wokalne. 
Wszyscy ubiegali się o zdobycie brązo-
wych, srebrnych oraz złotych gwiazd. Spo-
śród nich wykonawca, który otrzymał naj-
wyższą punktację zdobył Grand Prix Festi-
walu. Tym razem najlepsza okazała się 

schola parafialna „Aniołki” z Parafii pw. 
Św. Wojciecha w Zagrobie. 
Reprezentanci  naszej szkoły, zespół wo-
kalno instrumentalny kierowany przez Nor-
berta Pałysę (SP w Rogozinie) i Jerzego 
Jakowskiego (CKiS) zdobył Złotą Gwiaz-
dę. Złote Gwiazdy otrzymali również: Jo-
anna Bohdan z SP w Smardzewie, Maciej 
Bohdan z SP w Staroźrebach, Iga Fabia-
nowicz z Gimnazjum w Wyszogrodzie, 
Julia Żelechowska z Parafii w Zagrobie, 
Alicja Pietruszewska z ZPO w Szczawinie, 
Izabela Jabłońska z Gimnazjum w Gąbi-
nie, Wiktoria Wronka z SP w Nowej Górze, 
Oliwia Głażewksa z SP w Rogotwórsku, 
Natalia Cichocka, z SP w Iłowie, LO w 
Gostyninie, chór Gimnazjum nr 6 w Płoc-
ku, zespoły wokalno – instrumentalne z: 
SP w Małej Wsi, SP nr 12 w Płocku, Gim-
nazjum w Słupnie, Gimnazjum w Gąbinie, 
ZPO w Szczawinie, Parafii w Zagrobie, LO 
w Zawidzu, Gimnazjum w Zawidzu. Laure-
atami Srebrnych Gwiazd na tegorocznym 
festiwalu byli: Karolina Osiecka z SP w St. 
Proboszczewicach, Chór SP w Goleszy-
nie, zespół wokalny z GOK-u w Słupnie i 
Gimnazjum w Wyszogrodzie, a także ze-
spół wokalno - instrumentalny z SP w Je-
żewie. Brązowa Gwiazda została przyzna-
na tylko jedna, trafiła do zespołu wokalno 
– instrumentalnego z SP w Zawidzu. Wy-

konawców oceniało profesjonalne jury w 
składzie: Maciej Bieniek, Anna Gruszczyń-
ska i s. Dominika Burnos. 
Festiwal uświetnił swoim występem ze-
szłoroczny zdobywca Grand Prix -  zespół 
wokalny z Gimnazjum z Solca (pow. go-
styniński) prowadzony przez Pawła Pili-
chowicza. Patronat Medialny nad festiwa-
lem objął Tygodnik Płocki. O gorące napo-
je oraz posiłki dla blisko 350 uczestników 
dbały mamy z Komitetu Rodzicielskiego 
przy SP w Rogozinie. 
Doskonała współpraca z Radą Rodziców, 
której przewodzi Ewa Kukawska, owocuje 
kilka razy w roku fantastycznymi inicjaty-
wami. Jednym z najlepszych i unikalnych 
w skali kraju pomysłów są Ferie bez nudy. 
Już po raz szósty Szkoła Podstawowa im. 

Czesława Hińca w Rogozinie i Rada Ro-
dziców zorganizowali tę akcję.  Przygoto-
wano program zajęć, który obejmował 
wszystkie dni ferii, od poniedziałku do piąt-
ku, przez dwa tygodnie. Staraliśmy się 
zaoferować dzieciom atrakcyjny program. 
Przeprowadzono zajęcia plastyczne, tech-
niczne, kulinarne, taneczne. Odbyła się 
również projekcja filmu a także wyjazd do 
POKIS-u, na sztukę teatralną, na lodowi-
sko oraz do kręgielni. Zwieńczeniem akcji 
była dyskoteka i słodki poczęstunek na 
zakończenie ferii. 
Warto podkreślić, że Ferie bez nudy prze-
znaczone są dla wszystkich chętnych 
dzieci z Rogozina i okolic - nie tylko dla 
uczniów naszej szkoły. 

Robert Majewski 

W dniu 6 września 2013 roku odbyło się 
spotkanie integracyjne na działce Radnej 
Ewy Przygody. W spotkaniu uczestniczyli: 
Piotr Zgorzelski – poseł na Sejm RP, 
Adam Struzik – Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Jolanta Sochacka – Prze-
wodnicząca Rady Gminy Radzanowo, Ta-
deusz Pokorski – Wójt Gminy Radzanowo, 
Paweł Jakubowski – Radny Powiatu Płoc-
kiego oraz Marcin Błaszczyk – Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych.  
Marszałek Adam Struzik przybliżył zebra-
nym sprawy związane z Unią Europejską 
m.in. dotacje dla gmin. Natomiast Poseł 
Piotr Zgorzelski przedstawił pracę w Sej-
mie i jego działania na rzecz przywrócenia 

Sądów Rejonowych i zniesienia 
„janosikowego”. Wójt Tadeusz Pokorski 
omówił prognozy dotyczące rozbudowy 
sieci kanalizacyjnej oraz przedstawił bieżą-
ce sprawy Gminy Radzanowo. Dyrektor 
Marcin Błaszczyk przedstawił budżet Po-
wiatu Płockiego odnośnie dróg i plan re-
montów dróg Powiatowych na terenie Gmi-
ny Radzanowo. 
Zaproszeni mieszkańcy zadawali samorzą-
dowcom pytania, na które uzyskali wyczer-
pujących wypowiedzi. Spotkanie przebie-
gało w przyjaznej atmosferze. Wyrażono 
chęć do kolejnych spotkań. 

Ewa Przygoda 
Radna Gminy Radzanowo 

W poszukiwaniu logik i . . .  
Dobrobyt, prestiż i komfort psychiczny 
rodziny jako całości zależy od wszystkich 
jej członków i wzajemnych relacji między 
nimi. Tak samo jest z podstawowymi jed-
nostkami samorządu terytorialnego, czyli 
gminami jak również ze społecznościami 
powiatów, województw, czy państwa. 
Jak zwykliśmy tłumaczyć, przyczyną wielu 
problemów jest złe prawo, niestety stano-
wione przez ludzi, którzy tworzą czasem je 
po to, by zabezpieczyć swoje prywatne 
interesy. Obserwowaliśmy, wydawać by 
się mogło nielogiczne przedsięwzięcia 
skupowania słabych gruntów rolnych, któ-
rych uprawianie nie gwarantowało uczci-
wych dochodów, a potem przyszła Unia 
Europejska, dopłaty bezpośrednie, pierw-
sze renty strukturalne...  
Były szalone krowy, ptasia grypa, afrykań-
ski pomór świń i skrzywdzeni przy tym 
hodowcy oraz ci, którzy na tym zarobili. 
Choroby, wirusy i bakterie były, są i będą, 
ale ludzie nie próbują ich opanować, a 
raczej wykorzystywać w sferze biznesu. 
Wspominałam o rzeczywistych lub rzeko-
mych zagrożeniach w świecie zwierzęcym, 
a stąd niedaleko do ludzi. Prawie wszyscy 
czujemy się zagrożeni chorobami, niespra-
wiedliwością społeczną, nęka nas wszech-
obecny stres, brak zaufania, widmo bezro-

bocia, niedostatku, rodzi się nienawiść, 
zazdrość, po prostu zdaje się, że znaleźli-
śmy się w sytuacji bez wyjścia. I co teraz 
zrobić? Poprawiać prawo, umowy między-
narodowe, pakty obronne? 
Wracając na nasze podwórko przyjrzyjmy 
się poczynaniom naszym samorządow-
ców. Bacznie śledząc obrady kolejnych 
sesji zauważymy nieścisłości, brak konse-
kwencji w działaniach, źle pojętą subordy-
nację. Bezowocna była kilkumiesięczna 
praca doraźnej komisji d/s dróg, uchwale-
nie rankingu budzącego kontrowersje, 
który wcale nie jest respektowany. 
Należałoby uznać „przedsiębiorczość" 
rady chociażby w poprawkach do budżetu 
na 2014r. Ostatnim rzutem na taśmę po-
prawia się budżet o ok. 300 tysięcy zło-
tych, chociaż nie było takiej potrzeby; za-
mykając sobie tym samym możliwość dal-
szej pracy nad istotnymi potrzebami Gmi-
ny. Czy była to dobrze przemyślana decy-
zja? 
Myślę, że do naszej Gminy wkroczyła 
„wielka polityka". Każdy z nas ma prawo 
do przekonań zgodnych z własnym sumie-
niem. Osobiście nie mam nic do przyna-
leżności partyjnej, czy klubowej, dopóki 
nie przedkłada się to nad dobro naszej 
Gminy, czyli nasze. Czy rzeczywiście kró-

luje w naszej Gminie rozwaga, czy senty-
menty, czy niechęci, czy może inne zobo-
wiązania? 
Porównajmy Gminę do rodziny - jacy są 
„rodzice" (Władze Gminy); co dzieje się z 
„dziećmi" (30 wsi plus przedsiębiorstwa)? 
Żeby rodzina dobrze funkcjonowała po-
trzebne jest porozumienie, rozwaga, wytę-
żona praca, jasno wytyczone cele, kom-
promis i wiele innych czynników. Idąc dalej 
tym tropem: im większe „dzieci" tym więk-
szy dochód, ale też i większe potrzeby. 
Czy widzą to nasi „rodzice"; co dzieje się z 
tymi mniejszymi dziećmi, a może „rodzice" 
faworyzują tylko niektóre, a inne pozosta-
wiają na pastwę losu? Może należałoby 
skończyć z cichą aprobatą dla krzywdzą-
cych nas decyzji.  
Szkoda, że przewodnicząca Rady Gminy 
posądza nas, mieszkańców Rogozina, o 
krótkowzroczność i brak obiektywizmu. 
Dostrzegamy rozwój naszej Gminy; grze-
chem byłoby zaprzepaszczenie pozyska-
nych środków finansowych; chociaż tak 
się stało wbrew naszym oczekiwaniom 
przy modernizacji Domu Ludowego w Ro-
gozinie. Doceniamy pracę Władz Gmin-
nych, jak również wszystkich urzędników, 
chociaż dobrze wiemy, że jesteśmy syste-
matycznie krzywdzeni. Stwierdzenie, że 

będziemy zadowoleni z sugerowanej w 
przyszłości likwidacji CKiS w Radzanowie 
jest nie na miejscu i póki co jest to uprze-
dzanie faktów. Przyjęliśmy to jako celnie 
wymierzony policzek.  
Pozwolicie Państwo, że merytoryczne 
omówienie problemów Gminy pozostawię 
radnym, żebym przypadkiem nie minęła 
się z rzeczywistością. Pisząc poprzedni 
artykuł nie miałam na celu polemiki, cho-
ciaż po części tak się stało i to szybciej niż 
się spodziewałam. Zabierając głos, należy 
brać odpowiedzialność za własne słowa; 
to czy mijam się z prawdą musicie Pań-
stwo ocenić sami. 
Życzę Państwu i sobie, aby nasza 
„rodzina" była zgodna, aby zagościł obiek-
tywizm, żebyśmy mogli z dumą patrzeć na 
jej rozkwit, ale także spokojnie w naszą 
przyszłość.  

Jadwiga Gąsecka 
Sołtys Rogozina 

P.S. Mamy rok wyborczy. Dobrze wybierz-
my eurodeputowanych i  samorządowców 
wszystkich szczebli. Niech kampania wy-
borcza opiera się na prawdzie i szacunku 
dla wszystkich. Niech największe poparcie 
uzyskają ci, którzy na to zasługują. Niech 
ucichnie zła i krzykliwa propaganda... 



Wielorakie zadania przypisywane do reali-
zacji gminom, zróżnicowane poglądy i 
postawy, sprzeczne wpływy grup intere-
sów zobowiązują radnych do jeszcze bar-
dziej profesjonalnego działania. Wydaje 
się, że powinno być ono oparte nie tylko 
na posiadanym przez samorządowców 
doświadczeniu życiowym, szerokiej wie-
dzy z różnych dziedzin, ale też  na zdro-
wym rozsądku. W samorządzie terytorial-
nym potrzebni są ludzie, którzy potrafią 
przenieść potrzeby i oczekiwania społecz-
ne na forum publiczne, ważne jest, by byli 
to ludzie odpowiedzialni, skuteczni i komu-
nikatywni. Ważne, by byli zdolni do mery-
torycznej współpracy z innymi radnymi i z 
organem wykonawczym czyli wójtem, na-
wet jeśli nie zawsze mają identyczne po-
glądy w wielu sprawach. 
Trudna do przecenienia, wręcz fundamen-
talna jest rola Rady Gminy, która odpowia-
da za duże obszary działania m.in. za 
uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie 
statutu gminy, przyjmowanie sprawozdań 
z działalności wójta i stanowienie o kierun-
kach jego działania, uchwalanie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy oraz miejsco-
wych planów zagospodarowania prze-
strzennego, uchwalanie programów go-
spodarczych podejmowanie uchwał w 
sprawach podatków i opłat w granicach 
określonych w odrębnych ustawach, po-
dejmowanie uchwał w sprawach majątko-
wych gminy, zaciągania długoterminowych 
pożyczek i kredytów, oraz w wielu innych, 
ważnych sprawach. Dlatego, od rady i jej 
poszczególnych członków należy wyma-
gać zaangażowania i pracy na najwyż-
szym poziomie. Efektem pracy rady są 
m.in. podjęte uchwały. Cieszy, że więk-
szość z ponad 250  uchwał podjętych w tej 
kadencji jest merytoryczna i dobrze  służy 
gminie. Ale, jak to w polityce bywa, zda-
rzają się też takie uchwały, których treść 
może budzić zaskoczenie. Tak było w 
przypadku rezygnacji ze znacznej części 
dotacji przyznanej na remont Domu Ludo-
wego w Rogozinie. Po wielu latach zbie-
gów, starań, pisaniu projektów o dofinan-
sowanie, w końcu - udało się pozyskać 
kwotę pół miliona zł dotacji unijnej z pro-
gramu, w którym finansowanie odbywa się 
na bardzo korzystnej zasadzie: 75% środ-
ków unijnych i 25% środków własnych 
gminy. Niestety, część  rady, z premedyta-
cją zdecydowała, że  należy wyremonto-
wać tylko parter budynku i zrezygnowano  

z przyznanej  dotacji 135 000zł. Takie 
działania irytują.  
Jaki był sens wcześniejszego ponoszenia 
kosztów na projekt piętra, podwyższenie 
budynku, czy wykonanie klatki schodowej, 
która teraz prowadzi donikąd. Wielka 
szkoda, takich pieniędzy już nie otrzyma-
my, a wystarczyłoby zadeklarować w bu-
dżecie gminy na kolejny rok dodatkowe 
45000 zł, aby 135 000 zł dotacji wzbogaci-
ło naszą gminę. Można by wówczas za 
pieniądze unijne gruntownie wyremonto-
wać cały budynek oraz  zagospodarować 
jego otoczenie (duży parking, zieleń, drze-
wa).  
Dość powiedzieć, że teraz gmina już tylko 
i wyłącznie za swoje fundusze będzie  
musiała to wszystko dokończyć: zakupić 
materiały budowlane, zatrudnić wykonaw-
ców, wykonać łazienki, ścianki działowe 
podłogi, elektrykę, tynki itd. Na dodatek 
obiekt będzie pozbawiony wewnętrznych 
łączy internetowych, gdyż serwerownia  
była zaprojektowana na piętrze budynku. 
Oczywiście, można by zrozumieć taką 
sytuację, gdyby kasa gminy świeciła pust-
kami, ale tak nie było - dowodem może 
być to, że w tej samym czasie, gdy ograni-
czono zakres robót i pieniędzy na Dom 
Ludowy, rada znalazła 150 000 zł. dotacji 
dla powiatu na położenie asfaltu na drodze  
powiatowej z Radzanowa do Bodzanowa - 
drodze oczywiście niezwykle ważnej dla 
okolicznych mieszkańców, ale drodze, 
która jest własnością Powiatu Płockiego, 
na którym to spoczywa obowiązek jej re-
montu. To wygląda, jakby gospodarz za-
miast remontować swojego domostwo, 
modernizował drogę sąsiadowi. Oczywi-
ście, można tak czynić, prawo to dopusz-
cza - ale czy takie działanie, gdzie tracimy 
podwójnie bo: sami nie wykorzystujemy  
dotacji a dotujemy innych, nie wydaje się 
być poprostu niegospodarnością. I jeszcze 
mała dygresja: mieszkańcy Rogozina na 
zebraniu wiejskim zgodzili się,  by sprze-
dać aptekę w Rogozinie pod warunkiem, 
że pieniądze przeznaczy się jako wkład 
własny na remont Domu Ludowego, by nie 
sięgać do napiętego budżetu gminy i re-
mont wykonać honorowo „za swoje”, 
(obiekt jako dawny dom nauczyciela, 
przedszkole był przecież budowany z dat-
ków i zbiórek mieszkańców). Niestety, 
rada postanowiła budynek sprzedać, a 
uzyskane  pieniądze  (nieruchomość zbyto 
za ok. 280 000 zł.) przeznaczyć na inne 
inwestycje gminne raczej poza Rogozinem   

Innym intrygującym przykładem, jest spo-
sób rozdysponowania funduszy inwesty-
cyjnych Gminy Radzanowo na rok 2014. Z 
miliona złotych  w budżecie  przeznaczo-
nych na inwestycje gminne - ponad 74 % 
czyli ok. 740 000 zł. zostanie zainwesto-
wane w Radzanowie. I tak kolejno: budo-
wa kanalizacji w Radzanowie - 10-
0 000 zł., modernizacja oczyszczalni ście-
ków - 165 000 zł., budowa chodnika przy 
ul. Płockiej – min. 65 000 zł., przebudowa 
chodnika na ul. Spółdzielczej w Radzano-
wie wraz z odwodnieniem - 103 000 zł., 
modernizacja nawierzchni ul. Spółdzielczej 
w Radzanowie – dodatkowo jeszcze 30-
5 000 zł. Nasuwa się pytanie, czy to jest 
budżet dla Gminy Radzanowo czy tylko 
dla wsi Radzanowo? Gdzie są fundusze 
dla pozostałych 29 wsi z terenu gminy? 
Oczywiście kochamy naszą „stolicę” i je-
steśmy dumni z jej rozwoju, ale są rozsąd-
ne granice, a umiar jest jedną z cnót 
„kardynalnych”.  
Pan Wójt wnioskował by 305 000 zł. prze-
znaczyć na projektowanie i remonty dróg 
gminnych. Niestety propozycja upadła,  
większość w radzie zamieniła modernizo-
wanie dróg gminnych na uli-
cę Spółdzielczą.  
Podsumowując, mamy aktualnie, na tę 
jedną tylko inwestycję na ulicy Spółdziel-
czej w Radzanowie (na długości 200 me-
trów!) zabezpieczoną ogromną, jak na 
warunki i możliwości naszej gminy kwotę 
408 000 zł. Jest autorski „Program budo-
wy i modernizacji dróg gminnych”. Na-
prawdę świetna inicjatywa rady, w ramach  
której radni zgłaszali do modernizacji po 
jednej drodze ze swego terenu, następnie 
ze zgłoszonych dróg utworzono ranking 
kolejności ich wykonania. Lecz nie ruszyli-
śmy z jego realizacją, ponieważ nie zabez-
pieczyliśmy na jego realizację funduszy, a 
może nie zabezpieczyliśmy dlatego, że I 
miejsce w rankingu przypadkiem zajęła   
droga do  „Okruszka” w Rogozinie? Zupeł-
nie nieracjonalnie,  „zamroziliśmy” od ubie-
głego roku w ul. Spółdzielczej setki tysięcy 
złotych, które to pieniądze można by prze-
znaczyć na zaprojektowanie wielu  dróg,  z 
w/w programu, a tak pieniądze te czekają, 
czas płynie, za chwilę będzie połowa roku, 
projektów nie ma, nie obejrzymy się a 
przyjdzie koniec roku i przeznaczymy fun-
dusze na kolejną drogę powiatową .  
W tej sytuacji nie powinien dziwić fakt, że  
np. mieszkańcy Boryszewa i Wodzymina, 
ale także  liczni  przedsiębiorcy z terenu 

gminy  widząc, że nieprędko doczekają się 
pomocy od władz gminy, próbują organi-
zować się i na własny koszt projektować 
oraz remontować drogi przy swoich do-
mach i firmach, na które i tak już płacą 
podatki. Ale czy to nas, radnych wzrusza?  
Może lepiej, że planowana na lata  
2015/2016 budowa gazociągu w podmiej-
skiej części gminy będzie niezależna od 
funduszy gminnych, bo raczej trudno by jej 
wróżyć sukces.  
Jest też w planie budowa głównej nitki 
kanalizacji z Boryszewa, do Rogozina. 
Gmina ma nadzieję otrzymać w ramach 
projektu RIT (Regionalnego Instrumentu 
Terytorialnego) 4 miliony złotych dotacji. 
Swoistym testem kompetencji i działania 
ponad podziałami będzie dla rady zabez-
pieczenie ok. 1 miliona złotych wkładu 
własnego gminy dla tej kluczowej inwesty-
cji w podmiejskiej części gminy. Ale nie 
martwmy się na zapas, pieniądze się nie 
zmarnują - jak nie my, to sąsiednie gminy 
z pewnością zrobią z nich użytek…  
Szanowni mieszkańcy, ten artykuł jest 
próbą (być może miejscami przejaskrawio-
ną i tendencyjną) pokazania, na kilku przy-
kładach, jak ważną rolę odgrywa Rada dla 
rozwoju gminy i dla komfortu życia jej 
mieszkańców, jak ważną decyzją jest wy-
bór radnego. Radny  dysponuje co prawda 
tylko jednym głosem, ale warto pamiętać  
że ten jeden głos wcześniej czy później 
może zaważyć również na  Państwa przy-
szłości.  

Krzysztof Czerwiński   
Radny Gminy Radzanowo 
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Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca 
w Rogozinie to centrum życia oświatowe-
go,  społecznego i kulturalnego północnej 
części Gminy Radzanowo. Jesteśmy no-
woczesną placówką, świetnie wyposażoną 
w pomoce naukowe, mogącą pochwalić 
się wysokim zaufaniem rodziców. Z roku 
na rok przybywa nam uczniów. W kolej-
nym roku szkolnym, po raz pierwszy od 
kilkudziesięciu lat, uruchomimy dwie klasy 
pierwsze. To efekt dużej atrakcyjności 
szkoły w opinii rodziców. Kształci my na 
wysokim poziomie, mamy najbogatszą 
ofertę zajęć pozalekcyjnych w Gminie Ra-
dzanowo, zapewniamy poczucie bezpie-
czeństwa dzieciom. Dzieci rozwijają swoje 
zainteresowania na zajęciach muzycznych 
(gra na flecie, klarnecie, saksofonie, gita-

rze, perkusji, instrumentach klawiszo-
wych), zajęciach teatralnych, turystycz-
nych, kołach języków obcych 
(angielskiego i niemieckiego), kole przy-
rodniczym i plastycznym. Dzieciom o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych oferuje-
my za darmo zajęcia logopedyczne i zaję-
cia z pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Tak bogata oferta zajęć 
artystycznych możliwa jest dzięki bliskiej i 
wzorcowej współpracy szkoły z Centrum 
Kultury i Sportu. O jakości i wyjątkowości 
tej współpracy nawet na skalę naszego 
kraju świadczy fakt zainteresowania się 
nią przez ogólnopolskie czasopismo peda-
gogiczne Muzyka w Szkole. 

Robert Majewski 

Szkoła  bez  nudy  

Współpraca z rodzicami, mieszkańcami, 
lokalnymi organizacjami społecznymi, Ro-
gozińską Parafią pw. siostry Faustyny – 
Apostołki Miłosierdzia Bożego oraz Cen-
trum Kultury i Sportu w Radzanowie, od lat 
owocuje intensywnymi działaniami, przy-
noszącymi lokalnej społeczności wiele 
dobra. 
Już po raz szósty, w sobotę 25 stycznia, w 
kościele parafialnym w Rogozinie, odbył 
się Szkolno Parafialny Festiwal Kolęd i 
Pastorałek. Ciepłymi słowami powitali 
wszystkich uczestników Tadeusz Pokorski 
– Wójt Gminy Radzanowo oraz Jolanta 
Sochacka – Przewodnicząca Rady Gminy. 
Wspaniałą atmosferę i klimat świąteczny 
zapewnił gospodarz – ksiądz proboszcz 
dr. Janusz Wiśniewski. Pomoc finansową 
okazała radna Gminy Radzanowo Ewa 
Przygoda, która również współuczestni-
czyła w ceremonii wręczenia nagród.  Tym 
razem w Festiwalu udział wzięło 26 wyko-
nawców ze szkół, parafii oraz innych insty-
tucji. Uczestnicy zostali podzieleni na czte-
ry  kategorie: soliści, chóry, zespoły wokal-
ne oraz zespoły instrumentalno – wokalne. 
Wszyscy ubiegali się o zdobycie brązo-
wych, srebrnych oraz złotych gwiazd. Spo-
śród nich wykonawca, który otrzymał naj-
wyższą punktację zdobył Grand Prix Festi-
walu. Tym razem najlepsza okazała się 

schola parafialna „Aniołki” z Parafii pw. 
Św. Wojciecha w Zagrobie. 
Reprezentanci  naszej szkoły, zespół wo-
kalno instrumentalny kierowany przez Nor-
berta Pałysę (SP w Rogozinie) i Jerzego 
Jakowskiego (CKiS) zdobył Złotą Gwiaz-
dę. Złote Gwiazdy otrzymali również: Jo-
anna Bohdan z SP w Smardzewie, Maciej 
Bohdan z SP w Staroźrebach, Iga Fabia-
nowicz z Gimnazjum w Wyszogrodzie, 
Julia Żelechowska z Parafii w Zagrobie, 
Alicja Pietruszewska z ZPO w Szczawinie, 
Izabela Jabłońska z Gimnazjum w Gąbi-
nie, Wiktoria Wronka z SP w Nowej Górze, 
Oliwia Głażewksa z SP w Rogotwórsku, 
Natalia Cichocka, z SP w Iłowie, LO w 
Gostyninie, chór Gimnazjum nr 6 w Płoc-
ku, zespoły wokalno – instrumentalne z: 
SP w Małej Wsi, SP nr 12 w Płocku, Gim-
nazjum w Słupnie, Gimnazjum w Gąbinie, 
ZPO w Szczawinie, Parafii w Zagrobie, LO 
w Zawidzu, Gimnazjum w Zawidzu. Laure-
atami Srebrnych Gwiazd na tegorocznym 
festiwalu byli: Karolina Osiecka z SP w St. 
Proboszczewicach, Chór SP w Goleszy-
nie, zespół wokalny z GOK-u w Słupnie i 
Gimnazjum w Wyszogrodzie, a także ze-
spół wokalno - instrumentalny z SP w Je-
żewie. Brązowa Gwiazda została przyzna-
na tylko jedna, trafiła do zespołu wokalno 
– instrumentalnego z SP w Zawidzu. Wy-

konawców oceniało profesjonalne jury w 
składzie: Maciej Bieniek, Anna Gruszczyń-
ska i s. Dominika Burnos. 
Festiwal uświetnił swoim występem ze-
szłoroczny zdobywca Grand Prix -  zespół 
wokalny z Gimnazjum z Solca (pow. go-
styniński) prowadzony przez Pawła Pili-
chowicza. Patronat Medialny nad festiwa-
lem objął Tygodnik Płocki. O gorące napo-
je oraz posiłki dla blisko 350 uczestników 
dbały mamy z Komitetu Rodzicielskiego 
przy SP w Rogozinie. 
Doskonała współpraca z Radą Rodziców, 
której przewodzi Ewa Kukawska, owocuje 
kilka razy w roku fantastycznymi inicjaty-
wami. Jednym z najlepszych i unikalnych 
w skali kraju pomysłów są Ferie bez nudy. 
Już po raz szósty Szkoła Podstawowa im. 

Czesława Hińca w Rogozinie i Rada Ro-
dziców zorganizowali tę akcję.  Przygoto-
wano program zajęć, który obejmował 
wszystkie dni ferii, od poniedziałku do piąt-
ku, przez dwa tygodnie. Staraliśmy się 
zaoferować dzieciom atrakcyjny program. 
Przeprowadzono zajęcia plastyczne, tech-
niczne, kulinarne, taneczne. Odbyła się 
również projekcja filmu a także wyjazd do 
POKIS-u, na sztukę teatralną, na lodowi-
sko oraz do kręgielni. Zwieńczeniem akcji 
była dyskoteka i słodki poczęstunek na 
zakończenie ferii. 
Warto podkreślić, że Ferie bez nudy prze-
znaczone są dla wszystkich chętnych 
dzieci z Rogozina i okolic - nie tylko dla 
uczniów naszej szkoły. 

Robert Majewski 

Współpraca Szkoły  Podstawowej  w Rogozinie   

Już po raz trzeci w Radzanowie, działając 
w Międzygminnym Sztabie WOŚP w Bo-
dzanowie, którego szefem jest Dyrektor 
CKiS Bodzanów Ewa Ciastkowska, odbył 
się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, tym razem pod hasłem: Na ratu-
nek, na zakup specjalistycznego sprzętu 
dla dziecięcej medycyny ratunkowej i god-
nej opieki medycznej seniorów. 12 stycz-
nia 2014 roku finał w Sali Widowiskowej 
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie 
otworzył Chór „Złota Jesień” pod batutą 
Roberta Majewskiego, przy akompania-
mencie Tomasza Sarniaka. Podczas kon-
certu zaprezentowali się najmłodsi artyści 
z Samorządowego Przedszkola w Radza-
nowie, których przygotowała Cecylia Wój-
cik.  Występ taneczny przedstawiły  dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Radzanowie, 
które przygotowała Elżbieta Bartczak. 
Ponad to na scenie swoje umiejętności 
artystyczne zaprezentowali dzieci z Cen-
trum Kultury i Sportu w Radzanowie –
Kinga Siedlich i Dawid Siedlich. Jolanta 
Sinko wraz z uczniami Publicznego Gim-
nazjum przy Zespole Szkół w Radzanowie 
przygotowała skecz kabaretowy, który 
rozweselił atmosferę Finału. Dzięki uprzej-
mości Forum Młodych Ludowców Gminy 

Radzanowo, wszyscy zebrani mogli wy-
słuchać profesjonalnego wykładu na te-
mat udzielania pierwszej pomocy.  
Podczas koncertu odbyła się licytacja 
przedmiotów przekazanych przez dar-
czyńców  wielkiego serca, z której całko-
wity dochód wyniósł  1.572,00 zł. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się loteria fan-
towa.  
Do tej szczytnej akcji włączyły się szkoły z 
terenu Gminy Radzanowo. W strategicz-
nych miejscach gminy można było spo-
tkać wolontariuszy wraz z pełnoletnimi 
opiekunami. Dzięki hojności mieszkańców 
młodzi wolontariusze zebrali łącznie  
7.654,11 zł. Wolontariusze ze Szkoły  
Podstawowej im. Cz. Hińca w Rogozinie 
zebrali  1.111,13 zł z Zespołu Szkół w 
Radzanowie 4.726,28 zł, natomiast z Cen-
trum Kultury i Sportu w Radzanowie 
1.816,60 zł. 
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za 
hojne wsparcie 22. Finału WOŚP. Dzięki 
Wam w naszej gminie udało się zebrać 
kwotę 9.926,76 zł. Cała ta kwota została 
przekazana na pomoc w ratowaniu życia 
dzieci godnej opieki medycznej seniorów. 

Radosław Karwowski 
 

Dobrobyt, prestiż i komfort psychiczny 
rodziny jako całości zależy od wszystkich 
jej członków i wzajemnych relacji między 
nimi. Tak samo jest z podstawowymi jed-
nostkami samorządu terytorialnego, czyli 
gminami jak również ze społecznościami 
powiatów, województw, czy państwa. 
Jak zwykliśmy tłumaczyć, przyczyną wielu 
problemów jest złe prawo, niestety stano-
wione przez ludzi, którzy tworzą czasem je 
po to, by zabezpieczyć swoje prywatne 
interesy. Obserwowaliśmy, wydawać by 
się mogło nielogiczne przedsięwzięcia 
skupowania słabych gruntów rolnych, któ-
rych uprawianie nie gwarantowało uczci-
wych dochodów, a potem przyszła Unia 
Europejska, dopłaty bezpośrednie, pierw-
sze renty strukturalne...  
Były szalone krowy, ptasia grypa, afrykań-
ski pomór świń i skrzywdzeni przy tym 
hodowcy oraz ci, którzy na tym zarobili. 
Choroby, wirusy i bakterie były, są i będą, 
ale ludzie nie próbują ich opanować, a 
raczej wykorzystywać w sferze biznesu. 
Wspominałam o rzeczywistych lub rzeko-
mych zagrożeniach w świecie zwierzęcym, 
a stąd niedaleko do ludzi. Prawie wszyscy 
czujemy się zagrożeni chorobami, niespra-
wiedliwością społeczną, nęka nas wszech-
obecny stres, brak zaufania, widmo bezro-

bocia, niedostatku, rodzi się nienawiść, 
zazdrość, po prostu zdaje się, że znaleźli-
śmy się w sytuacji bez wyjścia. I co teraz 
zrobić? Poprawiać prawo, umowy między-
narodowe, pakty obronne? 
Wracając na nasze podwórko przyjrzyjmy 
się poczynaniom naszym samorządow-
ców. Bacznie śledząc obrady kolejnych 
sesji zauważymy nieścisłości, brak konse-
kwencji w działaniach, źle pojętą subordy-
nację. Bezowocna była kilkumiesięczna 
praca doraźnej komisji d/s dróg, uchwale-
nie rankingu budzącego kontrowersje, 
który wcale nie jest respektowany. 
Należałoby uznać „przedsiębiorczość" 
rady chociażby w poprawkach do budżetu 
na 2014r. Ostatnim rzutem na taśmę po-
prawia się budżet o ok. 300 tysięcy zło-
tych, chociaż nie było takiej potrzeby; za-
mykając sobie tym samym możliwość dal-
szej pracy nad istotnymi potrzebami Gmi-
ny. Czy była to dobrze przemyślana decy-
zja? 
Myślę, że do naszej Gminy wkroczyła 
„wielka polityka". Każdy z nas ma prawo 
do przekonań zgodnych z własnym sumie-
niem. Osobiście nie mam nic do przyna-
leżności partyjnej, czy klubowej, dopóki 
nie przedkłada się to nad dobro naszej 
Gminy, czyli nasze. Czy rzeczywiście kró-

luje w naszej Gminie rozwaga, czy senty-
menty, czy niechęci, czy może inne zobo-
wiązania? 
Porównajmy Gminę do rodziny - jacy są 
„rodzice" (Władze Gminy); co dzieje się z 
„dziećmi" (30 wsi plus przedsiębiorstwa)? 
Żeby rodzina dobrze funkcjonowała po-
trzebne jest porozumienie, rozwaga, wytę-
żona praca, jasno wytyczone cele, kom-
promis i wiele innych czynników. Idąc dalej 
tym tropem: im większe „dzieci" tym więk-
szy dochód, ale też i większe potrzeby. 
Czy widzą to nasi „rodzice"; co dzieje się z 
tymi mniejszymi dziećmi, a może „rodzice" 
faworyzują tylko niektóre, a inne pozosta-
wiają na pastwę losu? Może należałoby 
skończyć z cichą aprobatą dla krzywdzą-
cych nas decyzji.  
Szkoda, że przewodnicząca Rady Gminy 
posądza nas, mieszkańców Rogozina, o 
krótkowzroczność i brak obiektywizmu. 
Dostrzegamy rozwój naszej Gminy; grze-
chem byłoby zaprzepaszczenie pozyska-
nych środków finansowych; chociaż tak 
się stało wbrew naszym oczekiwaniom 
przy modernizacji Domu Ludowego w Ro-
gozinie. Doceniamy pracę Władz Gmin-
nych, jak również wszystkich urzędników, 
chociaż dobrze wiemy, że jesteśmy syste-
matycznie krzywdzeni. Stwierdzenie, że 

będziemy zadowoleni z sugerowanej w 
przyszłości likwidacji CKiS w Radzanowie 
jest nie na miejscu i póki co jest to uprze-
dzanie faktów. Przyjęliśmy to jako celnie 
wymierzony policzek.  
Pozwolicie Państwo, że merytoryczne 
omówienie problemów Gminy pozostawię 
radnym, żebym przypadkiem nie minęła 
się z rzeczywistością. Pisząc poprzedni 
artykuł nie miałam na celu polemiki, cho-
ciaż po części tak się stało i to szybciej niż 
się spodziewałam. Zabierając głos, należy 
brać odpowiedzialność za własne słowa; 
to czy mijam się z prawdą musicie Pań-
stwo ocenić sami. 
Życzę Państwu i sobie, aby nasza 
„rodzina" była zgodna, aby zagościł obiek-
tywizm, żebyśmy mogli z dumą patrzeć na 
jej rozkwit, ale także spokojnie w naszą 
przyszłość.  

Jadwiga Gąsecka 
Sołtys Rogozina 

P.S. Mamy rok wyborczy. Dobrze wybierz-
my eurodeputowanych i  samorządowców 
wszystkich szczebli. Niech kampania wy-
borcza opiera się na prawdzie i szacunku 
dla wszystkich. Niech największe poparcie 
uzyskają ci, którzy na to zasługują. Niech 
ucichnie zła i krzykliwa propaganda... 

„Gmina jak  Rodzina”  



Pomysł  na spędzenie  wolnego 

czasu 

Komisja Rewizyjna 
Jacek Szymański - Przewodniczący Komisji 
Agata Trojanowska - Wiceprzewodnicząca Komisji 
Bogumił Janusz Gołębiowski - Członek Komisji 
 

 

Komisja Oświaty, Budżetu, Bezpieczeństwa  
i Spraw Socjalnych 
Leszek Ura - Przewodniczący Komisji 
Ewa Przygoda - Wiceprzewodnicząca Komisji 
Ryszard Jóźwiak - Członek Komisji 
Adam Pietrzak - Członek Komisji 
Robert Tokarski - Członek Komisji 
 

 

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

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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Figurę Matki Bożej w Woźnikach ufundo-
wali mieszkańcy Woźnik w 1954 roku. Fi-
gura została posadowiona w narożniku 
działki ewidencyjnej nr 240 w Wożnikach 
na gruncie Parafii Rzymsko-Katolickiej 
PW. Świętego Michała Archanioła w Woź-
nikach. Figura jest trwałym elementem 
woźnickiego krajobrazu, stanowiąc jego 
niezaprzeczalną ozdobę. Figury, kapliczki 
święte są przede wszystkim znakiem wiary 
naszych przodków, są elementem ich kul-
tury i wierności tradycji. Często są świad-
kami historii tych ziem, świadectwem 
szczególnych wydarzeń, dawały one na-
dzieję, wskazywały drogę, chroniły przed 
nieszczęściami, utwierdzały w wierze, były 
zachętą do modlitwy. Wiele z nich to naj-
cenniejsze zabytki okolic, w których stoją. 
Przydrożne kapliczki były i są miejscem 
zaspokojenia indywidualnej lub wspólnej 
potrzeby modlitwy w różnych intencjach.  
W wyniku  rozwoju cywilizacyjnego, a tym 
samym związanego z tym zwiększonego 
ruchu pojazdów oraz sprzętu rolniczego  
okazało się, że figura  posadowiona zosta-
ła zbyt blisko skrzyżowania trzech dróg 
powiatowych - została ograniczona wi-
doczność na tym skrzyżowaniu Mając na 
uwadze poprawę warunków bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu drogowego  w 
najbliższym czasie planuje się przestawie-
nie figury ok. 10 metrów od istniejącego 
położenia bliżej kościoła parafialnego, za 
zgodą oraz w miejsce wskazane przez 
Księdza Proboszcza Krzysztofa Jędrzejew-
skiego. 

Małgorzata Sztendur 

Przydrożna f igurka w Woźnikach  

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych z 
terenu Gminy Radzanowo do uczestnictwa 
w warsztatach teatralnych.  
Celem tego przedsięwzięcia jest rozwój 
zainteresowań i zdolności aktorskich oraz 
integracja dzieci i młodzieży z różnych 
środowisk społecznych. Chcemy poprzez 
nasze zajęcia zaznajomić młodzież z wie-
loma dziedzinami sztuki, które spotykają 
się na scenie teatralnej. Pragniemy po-
przez przygotowanie z uczestnikami przed-
stawień, 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, lub kon-
takt telefoniczny: 501248868. 

Radosław Karwowski 
  

Kółko teatra lne w naszym 

Centrum Kul tury   

Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie 
zaprasza dzieci, młodzież, dorosłych na 
przygodę z muzyką. Mowa tu o warszta-
tach muzycznych! Chcemy pomóc miesz-
kańcom rozwijać swoje hobby i umiejętno-
ści. Pod okiem instruktora do spraw muzy-
ki można rozwijać swój talent lub odnaleźć 
nowe zainteresowania. Sztuka muzyczna 
powinna być obecna w codziennym życiu, 
każdy może wybrać coś dla siebie. Oferu-
jemy naukę gry na zestawie perkusyjnym, 
naukę gry na gitarze, naukę piosenek, 
ćwiczenia emisji głosu, ćwiczenia dykcji, 
ćwiczenia rytmiczne. Chcemy otworzyć 
przed państwem bogaty świat muzyki, za-
dbać o to, aby  swój wolny czas spędzić 
kreatywnie. Doświadczenie prowadzącego 
gwarantuje materiały atrakcyjne i dostoso-

wane do potrzeb uczestników warsztatów. 
Gra na instrumencie wyrabia umiejętność 
koncentracji i skupienia. Poprzez uczest-
nictwo w warsztatach można rozwijać za-
miłowanie do muzyki, uczyć się rozpozna-
wać melodię, poszerzać zakres wiedzy o 
muzyce ale również uczy pozytywnych 
nawyków pracowitości i organizacji wolne-
go czasu. Staramy się dać państwu dobre 
zaplecze. Pomóżmy dzieciom znaleźć no-
we zainteresowania, dajmy im satysfakcję 
z sukcesów, które mogą odnieść dzięki 
muzycznym warsztatom. Odbywają się 
one w każdy poniedziałek i wtorek w godzi-
nach 13.00 – 17.00 w Centrum Kultury i 
Sportu w Radzanowie przy ul. Szkolnej 3. 

Zapraszamy! 
Radosław Karwowski 

W dniu 1 marca 2014 w Sali Widowisko-
wej Centrum Kultury i Sportu w Radzano-
wie, seniorzy świętowali „Dzień Kobiet”. 
Święto to warto uczcić, gdyż każda okazja 
jest dobra do tego, aby sobie lubianej 
okazać uczucia, pokazać że się o niej 
myśli i pamięta.  
Na spotkanie przybyli zaproszeni goście 
Wójt Gminy Radzanowo Tadeusz Pokor-
ski, Radny Powiatu Płockiego Paweł Ja-
kubowski z małżonką, Prezes „Forum 
Młodych Ludowców” – Sylwester Ziemkie-
wicz z małżonką, Kierownik Zakładu Go-
spodarczego przy Urzędzie Gminy w Ra-
dzanowie – Janusz Balski. 
Na uroczystości wystąpił z wesołym reper-
tuarem chór Centrum Kultury i Sportu w 
Radzanowie „Złota Jesień” pod batuta 
Roberta Majewskiego przy akompania-
mencie Tomasza Sarniaka. Seniorzy rów-
nież wysłuchali monologu o kobietach w 

wykonaniu kolegi-seniora Ryszarda Za-
charskiego, który rozbawił wszystkie pa-
nie. Zaproszeni goście kolejno zabierali 
głos, zakładając serdeczne życzenia 
wszystkim kobietom.  Wójt Gminy Radza-
nowo obdarował członkinie Koła czekola-
dami, a na ręce Prezes Barbary Syzdół, 
złożył bukiet kwiatów, jednocześnie dzię-
kując za wspaniałą pracę Zarządu Koła. 
Prezes FML  wręczył wszystkim paniom 
symboliczne kwiaty.  
Po zakończeniu części oficjalnej, wszyscy 
zebrani zasiedli do suto zastawionych 
stołów na konsumpcję. Na spotkaniu do 
tańca przygrywała orkiestra, której spon-
sorami byli Paweł Jakubowski oraz Sylwe-
ster Ziemkiewicz. Wszyscy obecni na uro-
czystości byli zachwyceni przygotowaniem 
i spędzeniem na wesoło czasu wolnego. 
Koło nr 10 Związku Emerytów Rencistów i 

Inwalidów w Radzanowie 

W dniach 31.03.2014r. i 01.04.2014r. 
przedstawiciele Koła nr 10 Związku Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów w Radzano-
wie w osobach: Halina Sabalska, Irena 
Witkowska, Janina Kotarska, Jan Nowac-
ki, wzięli udział jak co roku w zbiórce żyw-
ności, organizowanej przez Bank Żywno-
ści w Płocku. Do pomocy w zbiórce żyw-
ności włączyły się dzieci z Gimnazjum w 
Radzanowie pod opieką Jolanty Sochac-
kiej, oraz przedstawiciele Forum Młodych 

Ludowców Gminy Radzanowo. Zbiórka 
odbyła się w sklepie Auchan w Płocku. 
4, 5, 6 kwietnia zbiórka odbyła się w Ra-
dzanowie w sklepach: W.D.H. Anna Kle-
kowicka  przy ul. Spółdzielczej 11, i skle-
pie MAX BAX ul. Płocka 34. Właścicielom 
sklepów oraz ofiarodawcom dziękujemy. 
 
Koło nr 10 Związku Emerytów Rencistów i 

Inwalidów w Radzanowie  

Dzień Kobiet  u  Seniorów  

Nasi  seniorzy pomagają   

-  zbiórka żywności  

W niedzielę, 9 marca 2014 roku na hali 
sportowej w Radzanowie odbył się turniej 
piłki nożnej, który został zorganizowany 
przez Zarząd Oddziału Gminnego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Radzanowie. 
W turnieju udział wzięły drużyny reprezen-
tujące sześć jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z terenu naszej gminy. War-
to podkreślić, iż turniej stał na wysokim 
poziomie sportowym ze względu na zacię-
tą walkę zawodników.  

Ostatecznie tabela przedstawiała się na-
stępująco: 
OSP Juryszewo, 
OSP Boryszewo Nowe, 
OSP Radzanowo, 
OSP Szczytno, 
OSP Rogozino, 
OSP Woźniki. 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i 
uczestnikom turnieju. 

Sylwester Ziemkiewicz 

Turnie j  p i łk i  nożnej  OSP na hal i  

sportowej  w Radzanowie  

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