
Działania prowadzone  

w 2011 roku  
 







W dniu 15 stycznia 2011 r. doszło 
do zalania gospodarstw i domostw 
na terenie Staroźreb. Woda dostała 
się do piwnic. Zalane zostały 
również niektóre ulice. Dodatnie 
temperatury, związane z tym 
roztopy i dodatkowo opady 
deszczu, spowodowały, że woda 
spływająca z pól , podtopiła 
pobliskie tereny.  
W akcji odpompowywania wody w 
Staroźrebach udział brało 14 
jednostek straży pożarnej., w tym 
jednostka OSP Radzanowo.  
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Walne zebranie – 12 luty 2011 r. 
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Wielkanoc 2011 

Święta Wielkanocne, 
to czas kiedy strażacy  
naszej jednostki 
pełnią adorację przy 
Grobie Pańskim - 
dzień i noc. Taka jest 
tradycja, która 
przyjęła się nie 
wiadomo kiedy. 
Strażacy nie tylko 
organizują, gaszą  
i ratują, ale również 
angażują się w życie 
kościelne swoich 
parafii. 
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2011 
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w przerwie… 



w przerwie… 



w przerwie… 



Wspólne śniadanie Wielkanocne 



Wspólne śniadanie Wielkanocne 



Święto Floriana – maj 



Święto Floriana – maj 
Maj to miesiąc kiedy strażacy  
z gminnych jednostek uroczyście 
obchodzą swoje święto. 
5 maja 2011 roku o godzinie 12.00  
w kościele parafialnym  
w Radzanowie strażacy z jednostek  
z ternu Gminy Radzanowo modlili się na 
mszy celebrowanej przez druha - księdza 
Franciszka Stepnowskiego.  
Po południu na palcu przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Radzanowie 
rozpoczęły się obchody święta Floriana 
przygotowane dla społeczności Gminy 
Radzanowo. 
Gry i zabawy z nagrodami  
a następnie zabawa „pod chmurką” 
uatrakcyjniła festyn przygotowany  
z myślą o społeczności lokalnej. 







Święto Floriana – maj 











10 lipca 2011 r.  



Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze  
w Radzanowie 

W dniu 10 lipca 2011 r. o godz. 15.00 na stadionie sportowym  
w Radzanowie przeprowadzone zostały gminne zawody sportowo-
pożarnicze. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Radzanowie. 
W zawodach wzięły udział następujące jednostki OSP:. Radzanowo, 
Woźniki, Nowe Boryszewo, Juryszewo, Szczytno, Rogozino, które  
w sumie wystawiły: 6 drużyn w grupie A (męskie drużyny pożarnicze),  
4 drużyny w grupie C (kobiece drużyny pożarnicze), 4 drużyny MDP (w 
tym 1 dziewcząt i 3 chłopców).  
Poszczególne drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: 
sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych. 
Zawody zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Komisji Sędziowskiej, powołanej przez Komendanta Miejskiego PSP w 
Płocku przewodniczył bryg. Andrzej Borkowski. 

 
 



 

GRUPA „A” MĘŻCZYZN 
I miejsce - OSP Rogozino – 100,50 pkt. 
II miejsce – OSP Juryszewo 102,80 pkt. 
III miejsce - OSP Radzanowo – 109,80 pkt. 
IV miejsce – OSP Szczytno– 118,60 pkt. 
V miejsce - OSP Woźniki – 126,65 pkt. 
VI miejsce - OSP Nowe Boryszewo – 135,40 pkt. 
 
 
 
GRUPA „C” KOBIETY 
I miejsce - OSP Radzanowo – 121,10 pkt. 
II miejsce - OSP Rogozino – 128,00 pkt. 
III miejsce - OSP Woźniki – 138,20 pkt. 
IV miejsce - OSP Nowe Boryszewo – 149,90 pkt. 
 



 

GRUPA MDP CHŁOPCÓW 
I miejsce - MDP Radzanowo – 170,80 pkt. 
II miejsce - MDP Nowe Boryszewo – 
197,80 pkt. 
III miejsce – OSP Szczytno– 272 pkt. 
  
 
GRUPA MDP DZIEWCZĘTA 
I miejsce - MDP Radzanowo – 183,40 pkt. 
 

 



Gratulujemy wszystkim druhom i druhnom z OSP 
Radzanowo zajęcia głównych, czołowych miejsc podczas 
zawodów. 
Opiekunowie MDP sumiennie i starannie przygotowywali 
drużyny do rywalizacji, zgłębiając dogłębnie tajniki ćwiczeń 
pożarniczych oraz szkoląc młodzież z fachowych zagadnień 
merytorycznych. 
Po zakończeniu rywalizacji nastąpiło uroczyste wręczenie 
dyplomów i pucharów. 















VII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze  
Powiatu Płockiego w Wykowie – 10 września 2011 r. 
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VII Powiatowe Zawody 
Sportowo - Pożarnicze  

Powiatu Płockiego  
w Wykowie 



Około 2 tysięcy strażaków z diecezji płockiej 
wzięło udział 14 maja w  
I Diecezjalnej Pielgrzymce Strażaków do 
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej  
w Oborach.  
Wśród nich byli druhny i druhowie z OSP 
Radzanowo.  
Obecnych było także około 200 pocztów 
sztandarowych jednostek strażackich. 
Eucharystii z udziałem służb strażackich 
przewodniczył bp Roman Marcinkowski,  
który w homilii podkreślał, że strażacy nigdy 
nie wstydzili się publicznie wyznawać swojej 
wiary. 
Strażacką pielgrzymkę zorganizowali:  
ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski - diecezjalny 
duszpasterz strażaków oraz wydział 

duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej. 





Zdaniem ks. kan. dr. Andrzeja Zakrzewskiego, diecezjalnego duszpasterza strażaków, są 
oni często spadkobiercami długiej tradycji, pielęgnowanej po ojcach i dziadkach: 
„Strażacy to zastępy ludzi, którzy potrzebują formacji, świadomości etosu i głębszej 
wiary – mówił ks. Zakrzewski. – Składamy dziś Bogu hołd wdzięczności za opiekę nad 
tą służbą i wyrażamy naszą strażacką jedność. Wracamy do dobrych zwyczajów, które 
przypominają, że strażak nie jest w Kościele osobą przypadkową, i że często pierwsze 
straże ogniowe zakładali księża”. 

























W sobotę 4 czerwca zorganizowaliśmy festyn z okazji Dnia Dziecka przy strażnicy 
OSP w Radzanowie, dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radzanowo. Partnerami 
obchodów byli; Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie oraz Fundacja „Młodzi 
Razem”.  
Dzień Dziecka był dniem szczególnym pod wieloma względami. Jednostka OSP 
przygotowała dla dzieci wiele atrakcji. Ogromną atrakcją dla uczestników były 
występy grupy klownów PAJKO i Teli, liczne konkursy plastyczne nt. zasad 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, sprawnościowe, zabawy animacyjne oraz 
przejażdżki bryczką.  
Nasze wieloletnie doświadczenia pokazują, że obchody Dnia Dziecka stają się 
okazją do popularyzacji zawodu strażaka wśród najmłodszych. Olbrzymim 
zainteresowaniem cieszył się pokaz wozu strażackiego. Dzieci mogły na chwilę 
wcielić się w rolę strażaków, siąść za kierownicą wozu. Miały także okazję zadać 
strażakom szereg „podchwytliwych" pytań oraz obejrzeć sprzęt strażacki i Izbę 
Pamięci. 
Dzieci zostały obdarowane kamizelkami odblaskowymi, słodyczami, lodami  
i  zapiekankami a dla dorosłych przygotowaliśmy darmową grochówkę i kiełbaski. 



Dziękujemy wszystkim partnerom oraz darczyńcom, którzy wsparli organizację 
Dnia Dziecka. 
•Koło Łowieckie „Trop” - Płock 
•HW Pietrzak Holding sp. Z o. O. Zakład Drobinex Nowe Boryszewo 
•Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych w Radzanowie 
•Levi Strauss Poland Sp.z o.o. – Płock 
•Beata I Stanisław Danielak  - Firma Auto Danielak 
•Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku 
•Starosta Płocki  
•Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” 
•Abc Complex - Bogdan Ośka  
•Wiesław Mioduski 
•Jan I  Barbara Dublas  
•Roman I Mariola Idźkowscy  
•Dariusz I Monika Krysiak 
•Paweł I Anna Kiełpińscy 
•Kazimierz I Jolanta Ślepowrońscy 
•Jolanta Sochacka 
•Robert Tokarski 



W PROGRAMIE: 
 

 

 

 

konkursy plastyczne, loteria fantowa,  

prezentacja pojazdów uprzywilejowanych  

przejażdżki bryczką 

darmowa grochówka, dużo słodyczy i nagród 

spotkanie z myśliwymi z Koła Łowieckiego “TROP” Płock 

wspólna zabawa przy dobrej muzyce 

 













Dożynki zaczęły się od uroczystej mszy na 
Stanisławówce, koncelebrowanej przez Jego 
Ekscelencję Biskupa Diecezji Płockiej Romana 
Marcinkowskiego.  
Eucharystii towarzyszyła specjalnie przygotowana 
narracja, którą prowadził aktor płockiego Teatru 
Dramatycznego Piotr Bała. Powiatowi i miejscy 
radni czytali Modlitwę Wiernych i uczestniczyli w 
procesji z darami. O oprawę muzyczną zadbał Chór 
Pueri Cantores Plocenses pod dyrekcją Anny 
Bramskiej, na organach grał Wiktor Bramski, 
dodatkowo Mszy Towarzyszyła Orkiestra Dęta OSP 
Staroźreby.  
Po mszy św. korowód ze sztandarami i wieńcami 
dożynkowymi - prowadzony przez szefa 
powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych 
Hilarego Januszczyka - przeszedł na stadion miejski. 
60 chorągwi towarzyszyło Dożynkom Płockim. 
Gościem specjalnym był Wicepremier Rządu RP 
Waldemar Pawlak, patronów Dożynek Płockich 
reprezentował Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik.  











III EDYCJA „KONKURSU Z ZAKRESU WIEDZY 
EKOLOGICZNEJ CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH W POWIECIE PŁOCKIM” 

 



Wszystkie drużyny OSP, które stanęły do konkursu ekologicznego otrzymały 
dyplomy Starosty Płockiego.  
Jednak 10 najlepszych, oprócz pucharów zdobyło także dodatkowe 
wyposażenie dla swoich jednostek. 
Konkurs z wiedzy ekologicznej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu 
płockiego składał się z dwóch etapów. Strażacy w każdym z nich musieli 
wykazać się wiedzą z zakresu: ochrony Ziemi, odnawialnych źródeł energii, 
zasobów wodnych. 
Starosta Płocki, Piotr Zgorzelski  gratulował wszystkim wiedzy i odwagi do 
zmierzenia się z wiedzą ekologiczną. 
Nagrodą w konkursie było wyposażenia – o wartości 1500,00 pln.  
Jednostkę OSP Radzanowo reprezentowały: 
-Emilia  Grabarczyk 
-Julia Gontarek 
-Aleksandra Gackowska  

Gratulujemy laureatkom konkursu i dziękujemy za 
wygraną!!! 





















W 2011 roku 
kontynuowaliśmy 

projekt  
pn.  „Radzanowo - 

wczoraj i dziś„ 
instalując kolejne 

tablice 

- przy strażnicy 



W 2011 roku 
kontynuowaliśmy 

projekt  
pn.  „Radzanowo - 

wczoraj i dziś„ 
instalując kolejne 

tablice 

-przy kościele 
w Radzanowie 



Inne działania 

Zajęcia w świetlicy dla uczniów  
Szkoły Podstawowej w Radzanowie  



Zakres tematyczny:   
1. Numery alarmowe 
 





Temat zajęć: Historia  
OSP Radzanowo. 
Straż pożarna, dawniej  
straż ogniowa zajmuje się  
prewencją i walką z pożarami oraz 
pozostałymi zagrożeniami dla  
zdrowia i życia ludzkiego, dobytku 
oraz środowiska naturalnego. 
Do zadań straży pożarnej należy także 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
i katastrof. 
 



Co robimy? 
•gaszenie pożarów, 
•udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, 
zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków 
oraz innych klęsk i zdarzeń np. udział w usuwaniu  skutków powodzi, 
podtopień,  
•usuwanie skutków klęsk żywiołowych, np. uprzątanie zwalonych 
drzew, oraz różnych materiałów przez mocne wichury, 
•udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. 
•prowadzenie działalności kulturalnej m.in. Święto Floriana, Dzień 
Dziecka (zapraszamy 4 czerwca br. do strażnicy), Sobótka,   
•występy na zawodach sportowo-pożarniczych – gminnych, 
powiatowych, wojewódzkich. 

Prezentacja Izby Pamięci, świetlicy MDP oraz tablicy 
historycznej. 
Prezentacja umundurowania, pojazdu,  
sprzętu silnikowego i sprzętu ratowniczego. 
 





Zrealizowane projekty 
 

Tytuł projektu:  

 

„Działaj Lokalnie” to program Polsko – Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowany  przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  
i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku 











 
 

OSP w Radzanowie realizowało projekt pn. “Nie marnuję - 
segreguję, kompostuję, odzyskuję” będący elementem 
ogólnopolskiego programu DZIAŁAJ LOKALNIE VII 
finansowanego ze środków: Polsko - Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce  
i Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. 
Projekt pn. “Nie marnuję - segreguję, kompostuję, odzyskuję” 
jest kampanią na rzecz poprawy efektywności selektywnej 
zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Radzanowa.  
Nasz projekt miał na celu dokonać zmiany w postawach  
i nawykach mieszkańców Radzanowa w gospodarowaniu 
odpadami.  



Zainstalowano 3 tablice 
informacyjne pn. „Jak 
gospodarować odpadami”  
w miejscach przeznaczonych do 
selektywnej zbiórki odpadów. 
Tablice zawierają wskazówki co 
należy, a czego nie wolno 
wrzucać do danego pojemnika. 
 





W wyniku projektu powstał folder pn. „SEGREGUJ ODPADY NA 
WŁASNYM PODWÓRKU - DBAJ O GMINĘ, W KTÓREJ MIESZKASZ”,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zawierający praktyczne wskazówki, ciekawe informacje jak 
racjonalnie postępować z odpadami.  
 







Wigilia 2011 



Wigilia 2011 


