ROK 2015


Budowa Kanalizacji w Nowym Boryszewie. Inwestycja realizowana od kwietnia do
czerwca 2015 r. w kwocie 853 000 zł z czego 520 000 zł to dotacja z Unii
Europejskiej. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonano na odcinku 1452,82 m.



Przebudowa drogi powiatowej Radzanowo – Kosino – Bodzanów. Długość
remontowanego odcinka drogi to 5665,95 km. Całkowity koszt inwestycji to ponad 3
mln zł, z czego ponad 1,5 mln zł dofinansowano z „Narodowego programu
przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Wkład
finansowy Gminy wynosił 500 tyś zł. Inwestycję zrealizowano dzięki porozumieniu
między powiatem płockim, gminą Radzanowo i partnerami prywatnymi.



Modernizacja drogi w Męczeninie o długości 1 km. Koszt przedsięwzięcia – ok.
150 000 zł, z czego 50 % stanowiła kwota z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w ramach dotacji.



Prace brukarskie - parking przy Samorządowym Przedszkolu w Radzanowie, chodnik
na ul. M. Konopnickiej w Radzanowie, chodnik przy drodze powiatowej w
Stróżewku, chodnik na ul. Krótkiej w Radzanowie.



Rozbudowa placu zabaw w Rogozinie z rozszerzeniem o siłownie napowietrzną.



Wbudowanie w drogi gminne żwiru drogowego w miejscowościach: Brochocinek,
Czerniewo, Kosino, Męczenino, Radzanowo-Lasocin, Radzanowo-Dębniki, Ślepkowo
Królewskie, Śniegocin, Trębin, Woźniki-Paklewy (w sumie wbudowano blisko 3200 t
żwiru).
Wbudowanie w drogi gminne gruzu betonowego w miejscowościach: Brochocin,
Chomętowo, Dźwierzno, Wodzymin, Łoniewo ( w sumie wbudowano 1078 t gruzu)
Wbudowanie tłucznia w drogi gminne w Nowym Boryszewie, Starym Boryszewie
oraz Ciółkowie (w sumie wbudowano 485 t tłucznia).
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Woźnikach poprzez utwardzenie
kostką polbrukową.











Wyposażenie placu zabaw w miejscowościach Ciółkowo i Ślepkowo Szlacheckie.
Remont podłogi w sali świetlicy wiejskiej w Juryszewie.
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kostrogaj.
Wbudowanie w drogę gminną destruktu asfaltowego w miejscowości Stróżewko.
Poszerzenie drogi wraz z wywiezieniem ziemi w Nowym Boryszewie.



Remont wjazdu na ul. Begno w Radzanowie – wykonanie nakładki asfaltowej i
regulacja studni kanalizacji sanitarnej.






Malowanie na zewnątrz świetlicy wiejskiej w Białkowie.
Montaż okien w świetlicy wiejskiej w Chełstowie.
Ogrodzenie wokół budynku OSP w Szczytnie.
Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej w miejscowości Kosino na
działce numer ewidencyjny 222.
Przejście dla pieszych przy Zespole Szkół w Radzanowie na linii drogi powiatowej nr
2929 W. Inwestycja zrealizowana we współpracy ze Starostwem Płockim.





Montaż ponad 40 punktów oświetleniowych na terenie gminy Radzanowo w
miejscowościach: Rogozino, Radzanowo, Stare Boryszewo, Nowe Boryszewo,
Ciólkowo, Łoniewo, Wólka, Chełstowo, Białkowo, Lasocin, Męczenino.

