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12 lipca odbyły się Gminne Zawody 

Sportowo-Pożarnicze w Radzanowie. Do 

turnieju rozgrywanego pod czujnym okiem 
sędziów, stanęły wszystkie jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

gminy. Co roku zawody są okazją do 

sprawdzenia przygotowania kondycyjnego, 
mobilności i zaangażowania poszczegól-

nych jednostek strażackich,. 
W tym roku do zmagań przystąpiło 6 

drużyn w grupie A (męskie drużyny pożar-

nicze), 3 drużyny w grupie C (kobiece dru-

żyny pożarnicze) oraz po 2 Młodzieżowe 

Drużyny Pożarnicze w kategorii dziewcząt i 

chłopców. Zawody rozpoczęły się o godzi-

nie 15.00. Jako pierwsze do rywalizacji w 
sztafecie pożarniczej ruszyły młodzieżowe 

drużyny pożarnicze. Następnie do rywali-

zacji ruszyły ekipy seniorów. Kolejna, bar-
dziej oczekiwana konkurencja to ćwiczenia 

bojowe. Tą konkurencje jako pierwsze 

również rozpoczęły MDP, po nich bardziej 

doświadczeni adepci strażackiej sztuki: 

drużyny kobiece ( OSP Radzanowo, OSP 

Rogozino i OSP Wożniki) i męskie.  
W tym roku I miejsce na podium wywal-

czyła drużyna z Juryszewa, II miejsce OSP 

z Nowego Boryszewa, III miejsce zdobyła 

jednostka OSP z Radzanowa, IV-OSP w 
Rogozinie,  V - OSP z Woźnik, VI - OSP ze 
Szczytna. Wśród kobiecych drużyn pożar-

niczych wyniki klasyfikowany się w nastę-

pujący sposób: I miejsce - OSP Rogozino, 
II miejsce - OSP Radzanowo, III miejsce - 
Woźniki. W kategorii Młodzieżowych Dru-

żyn Pożarniczych dziewcząt i chłopców:  I 

miejsce MDP Radzanowo, II miejsce 
MDP Rogozino.  

Po odczytaniu protokołu i wyników 

przyszedł czas na dyplomy i puchary, 

które wręczali min.: Wójt Gminy Sylwe-

ster Ziemkiewicz, Poseł na Sejm RP 

Piotr Zgorzelski, Prezes Zarządu Od-

działu Gminnego Związku OSP RP w 

Radzanowie Jacek Gackowski, Komen-
dant Gminnego Związku OSP RP w 

Radzanowie Krzysztof Bijata, Członek 

Zarządu Powiatu Płockiego Paweł Jaku-

bowski.  
Nagrodą specjalną w postaci pamiątkowej 

statuetki i dyplomu ufundowaną przez Po-

sła na Sejm RP Piotra Zgorzelskiego uho-

norowane zostały wszystkie zwycięskie 

drużyny. Ponad to zwycięska Młodzieżowa 

Drużyna Pożarnicza z Radzanowa otrzy-

mała lornetkę z rąk Iwony Marczak Preze-

sa Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płoc-

kiej „Młodzi Razem”.  
ZR 

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2015 

Drodzy Mieszkańcy Radzanowa 
Miło nam poinformować, że rozpoczyna-

my realizację projektu pn. "WSZYSCY 

DLA WSZYSTKICH, CZYLI ZAKŁADAMY 

OGRÓD NA TERENIE CENTRUM KUL-

TURY i SPORTU W RADZANOWIE". Pro-
jekt otrzymał dofinansowanie w ramach 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich Mazowsze Lokalnie realizowanego  
przez Fundację Fundusz Współpracy, 

Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzysze-
nie Europa i My.  Pomysłodawcą i realiza-

torem inicjatywy jest nieformalna grupa, o 

wdzięcznej nazwie "Radzanowskie Ogrod-

niczki".  
Zachęcamy, by wszyscy Mieszkańcy Ra-

dzanowa i okolic czynnie włączyli się do 

wspólnej aranżacji terenu przed CKiS. 

Pracować będziemy systematycznie przez 

całe wakacje, a nawet chwilę dłużej. 

Szczegółowy kalendarz prac prezentować 

będziemy na bieżąco na stronie interneto-

wej www.sprg.org.pl oraz na facebookowej 
stornie Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy 

Radzanowo. 
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą ak-

tywnie zmieniać nasze otoczenie i mają 

choćby chwilę wolnego czasu. Już dziś 

szukamy osób, które: 
-odważą się własnoręcznie posadzić rośli-

ny zakupione z mikrodotacji, 
-potrafią układać kostkę granitową, 
-mogą podarować rośliny z własnych ogro-

dów, 
-użyczą własny pojazd, czy narzędzia 

ogrodowe, 
-wesprą nas służą dobrą radą i miłym sło-

wem. 
Zgłaszajcie swój udział w projekcie osobi-

ście w siedzibie GCI/CKiS lub pod nr tel. 

24 261 34 84. Zapraszamy do współpracy, 

bo warto wspólnie zmieniać rzeczywistość. 

Najwytrwalsi z Was wezmą udział we 

wspólnym biesiadowaniu przy grillu i do-

brej muzyce w ostatnim dniu prac ogrodo-
wych. 

Radzanowskie Ogrodniczki 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo  

„Wszyscy dla wszystkich czyli zakładamy ogród na terenie CKiS” 

Aranżacja terenu w centrum Rogozina 
Na początku czerwca w Rogozinie wyko-

nano prace mające na celu uatrakcyjnienie 

przestrzeni publicznej poprzez zagospoda-
rowanie terenów zieleni. Aby stworzyć taką 

przestrzeń dokonano, nowych nasadzeń 

drzew, krzewów oraz  kwiatów rabatowych.  

Nasadzeń roślinności dokonali w czynie 

społecznym chętni mieszkańcy Rogozina. 

Inicjatorem tego przedsięwzięcia  była Ra-

da Sołecka.  
 ZR 

Szkolenie dla rolników 
Zapraszamy na szkolenie z działań Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 
2020, w programie m.in.: ”Młody Rolnik”, 
„Restrukturyzacja małych gospodarstw”, 

„Modernizacja gospodarstw rolnych” 
Termin: 5 sierpnia 2015         
 Miejsce: sala widowiskowa Centrum Kultury 
i Sportu w Radzanowie 

ZAPRASZAMY 



Str. 2 

Urząd Gminy w Radzanowie  
ul. Płocka 32 
09-451 Radzanowo 
e-mail: ugradzanowo@plock.home.pl 
Nr telefonu: 
(24) 261 34 97 

 

Numery wewnętrzne: 
20 - Biuro Obsługi Interesanta 
21 - Podatki, odpady komunalne, działalność
 gospodarcza 
22 - Inwestycje, zamówienia publiczne 
23 - Gospodarka wodno-ściekowa,  
 sołectwa 
24 -  Zagospodarowanie  przestrzenne, 

ochrona środowiska 
25 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
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.: (24) 261 34 97 wew. 25 
Dział Świadczeń Rodzinnych:  
tel.: (24) 261 34 97 wew. 25 
 

 
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. 15:30 – 7:30 
Janusz Balski: 609 423 194 
Jan Bąbała: 506 896 312 
 
 

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

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

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

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

 
 

OŚWIATA 
 

Zespół Szkół w Radzanowie  
ul. Szkolna 16 
tel.: (24) 265 46 52 
www.zsradzanowo.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.pl  
 
Samorządowe Przedszkole  
w Radzanowie  
ul. Marii Konopnickiej 3 
tel.: (24) 265 43 44 
www.spr.przedszkolowo.pl 

INFORMATORINFORMATOR   

poniedziałek 7:30 - 15:30 

wtorek 7:30 - 16:30 

środa 7:30 - 15:30 

czwartek 7:30 - 15:30 

piątek 8:00 - 15:00 

Zwrot podatku akcyzowego 
Informujemy, że aktualne wnioski o 

zwrot podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywa-

nego do produkcji rolnej można pobrać 

w Urzędzie Gminy  lub na stronie inter-
netowej Urzędu. Wnioski będą przyjmo-

wane od 1 sierpnia  do 31 sierpnia 
2015r. 
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT 

(lub ich kopie) stanowiące dowód zaku-

pu oleju napędowego w okresie od 1 

lutego 2015r. do 31 lipca 2015r. Limit 
zwrotu podatku w 2015 r. wynosi: 81,70 
zł x ilość ha użytków rolnych 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mini-

strów z dnia 25 listopada 2014 r. w spra-

wie  stawki zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 
na 1 litr oleju w 2015r. (Dz. U. z 2014r. 
poz. 1669) stawka zwrotu na 1 litr wyno-
si  0,95 zł. 
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego 

ustala się jako iloczyn ilości oleju napę-

dowego zakupionego do produkcji rol-
nej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki 

zwrotu do 1 litra określonej w rozporzą-

dzeniu Rady Ministrów tj. 0,95 zł, z tym, 

że kwota zwrotu podatku nie może być 

wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn 

stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego 

(0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni 

użytków rolnych będących w posiadaniu 

lub współposiadaniu producenta rolnego 

(w tym dzierżawionych) wskazanej w 

ewidencji gruntów i budynków jako użyt-

ki rolne według stanu na dzień 1 lutego 

danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu 
nie uwzględnia się gruntów gospodarstw 

rolnych, na których zaprzestano produk-

cji rolnej oraz gruntów zajętych na pro-

wadzenie działalności gospodarczej 

innej niż działalność rolnicza w rozumie-

niu przepisów o podatku rolnym. 
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na 

podstawie decyzji zostanie przekazana 
na rachunek bankowy podany we wnio-
sku w terminie 1 – 31 października 

2015 r.  
Szczegółowe informacje można uzyskać 

w Urzędzie Gminy pok. Nr 10  lub pod nr 
telefonu (24) 261 34 97 wew. 21. 

 BM 

Z początkiem czerwca rozpoczęły się 

roboty budowlane związane z przebudową 

drogi powiatowej Radzanowo – Kosino -  
Bodzanów. Głównym realizatorem inwe-

stycji jest Powiat Płocki. Zadanie jest reali-

zowane w ramach „Narodowego programu 

przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bez-

pieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, a 

także z budżetu Gminy Radzanowo i środ-

ków prywatnych. Koszt przebudowy drogi 

wyniesie 3.081.109,26 zł brutto 
W ramach przebudowy zrealizowane bę-

dzie wzmocnienie konstrukcji i poszerze-
nie nawierzchni jezdni, wykonanie odwod-

nienia pasa drogowego, remont zjazdów, 

wykonanie oznakowania poziomego i pio-
nowego, wykonanie przebudowy sieci 
wodociągowej, melioracyjnej i linii telefo-

nicznej oraz wykonanie nasadzeń drzew. 

Długość remontowanego odcinka to 

5 665,95 km.  Zakończenie prac planowa-

ne jest na wrzesień br. 
Wykonawcą robót jest firma Przedsiębior-

stwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLAR-

NIA S. A. 
ZR 

Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych 
Od 1 sierpnia br. w naszej gminie obo-

wiązywać będą nowe stawki za odpady 

komunalne. Za odbieranie odpadów 

komunalnych zmieszanych stawka mie-
sięczna będzie wynosić 19 zł od osoby, 

a za odbieranie odpadów komunalnych 

segregowanych 11 zł od osoby w gospo-

darstwach domowych liczących do 6 

mieszkańców. W gospodarstwach do-

mowych liczących 7 i więcej osób wpro-

wadzona zostanie preferencyjna stawka 
opłaty ustalona w stałej wysokości 66 zł 

miesięcznie, czyli niezależnie od liczeb-

ności gospodarstwa domowego.  
Nowe stawki opłat skalkulowane zostały 

w oparciu o rosnące koszty usług firm 

specjalizujących się w odbiorze odpa-

dów komunalnych. Spośród 3 ofert zło-

żonych w ogłoszonym przetargu na od-

biór odpadów wybrano ofertę najkorzyst-

niejszą pod względem cenowym. Jej 

roczna wartość wynosi ponad 1mln zło-

tych. W odniesieniu do wartości usługi 

wywozu odpadów, jaką opłacaliśmy 

jeszcze w 2013 roku (700 tys. zł rocznie) 

oznacza to duży wzrost. Znaczący 

wzrost ceny rynkowej usługi wywozu 

odpadów wymagał ponownego skalkulo-

wania miesięcznych stawek pobieranych 

od mieszkańców i był głównym czynni-

kiem, mającym wpływ na ustalone osta-

tecznie stawki.  
Obowiązujący w Polsce system odbio-

ru odpadów komunalnych nakłada na 

wszystkie samorządy nie tylko obowią-

zek wyłonienia firmy odbierającej fizycz-

nie odpady z poszczególnych posesji, 

ale obliguje je również do zorganizowa-

nia i utrzymywania  PSZOK (Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-

nych), a także ponoszenia kosztów ob-

sługi całości systemu (np. ewidencja 

opłat, monitorowanie zaległości, itp.). 

Przy stawkach obowiązujących w Gmi-

nie Radzanowo do dnia 31 lipca br. tak 
skonstruowany system odbioru odpadów 

wymagał dopłaty z gminnego budżetu w 

kwocie 300 tys. zł rocznie. Jest to na tyle 

znacząca suma, że można ją co roku 

przeznaczyć na inwestycje: budowę 

dróg, rozbudowę wodociągu, czy kanali-

zacji. Dla przykładu w granicach 300 tys. 

zł można wykonać: ok. 3 km wodociągu 

lub ok. 1,5 km kanalizacji lub ok. 2 km 

drogi w technologii „taniego asfaltu” lub 

zakupić ok. 4200 ton tłucznia do wbudo-

wania na drogi.  
Wybór między dalszym dopłacaniem do 

odbioru odpadów komunalnych, a pro-

wadzeniem niezbędnych inwestycji w 

infrastrukturę drogową i instalacje wod-

no-kanalizacyjne bezsprzecznie wyma-
gał podjęcia decyzji o urealnieniu cen za 

odbiór odpadów. Pozostawienie dotych-

czasowych stawek mogłoby oznaczać 

dla gminy brak środków na przyszłe 

inwestycje. 
ZR 

W okresie od 19 marca do 12 maja 2015 r. we 
wszystkich 30 sołectwach Gminy Radzanowo odbyły 

się zebrania zwołane przez Wójta w sprawie wyboru 

sołtysów i rad sołeckich. W 6 miejscowościach 

mieszkańcy wybrali nowe osoby, natomiast w 24 so-

łectwach wyborcy powierzyli funkcję sołtysa swoim 

dotychczasowym reprezentantom. Nowi sołtysi zo-

stali wybrani w sołectwach Ciółkowo, Męczenino, 

Szczytno,  Śniegocin, Ślepkowo Szlacheckie, Trębin.  
 

ZR 

Wyjątkowy Jubileusz setnych urodzin 
Pan Tadeusz Henryk Dudziński 

z Nowego Boryszewa 29 kwietnia 
2015 r. świętował swoje setne 

urodziny. Z  okazji tak zaszczyt-
nego jubileuszu Wójt Gminy Syl-

wester Ziemkiewicz oraz Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego 

Agnieszka Grabarczyk złożyli 

serdeczne życzenia kolejnych, 

długich lat życia, spędzonych w 

dobrym zdrowiu, szczęściu i 

wszelkiej pomyślności. Listy  gra-
tulacyjne przesłali także Prezy-

dent RP Bronisław Komorowski 

oraz Poseł RP Piotr Zgorzelski. 
Z gratulacjami i życzeniami dla 

Jubilata przybyli również Prze-

wodnicząca Rady Gminy Radza-

nowo Jolanta Sochacka, Radny 
Gminy Radzanowo Krzysztof 
Janecki, Sołtys Nowego Borysze-

wa Ewa Tokarska, Dyrektor Dele-
gatury Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Płocku Radosław 

Lewandowski, Wicestarosta Iwona Sie-
rocka, Radny Powiatu Płockiego Paweł 

Jakubowski, Kierownik Terenowej Pla-
cówki KRUS w Płocku Jarosław Miodu-

ski,  przedstawiciele OSP Nowe Bory-
szewo: Marek Tokarski i Andrzej Ko-
rzeniewski oraz Proboszcz Parafii św. 

Jakuba Apostoła w Płocku ks. Ryszard 

Paradowski. 
Pan Tadeusz Henryk Dudziński jest 

synem Marcina i Marianny z domu 
Pawlak. Ukończył szkołę powszechną. 

Mając 24 lata brał udział w działaniach 

obronnych II wojny światowej. 
W 1940 r. poślubił Emilię Genowefę z 

domu Zakrzewska.  Ma dwoje dzieci, 
córkę Halinę oraz syna Kazimierza. 

Najprawdopodobniej w latach 1943 -
1945 (szczegóły nie są znane) nabył 

własne gospodarstwo rolne, gdzie pra-

cował do emerytury, na którą przeszedł 

w wieku 60 lat. 
11 października 1989 r. został odzna-

czony Medalem „Za zasługi w wojnie 

obronnej 1939 r.” 
W chwili obecnej mieszka z córką w 

Nowym Boryszewie, ma czworo wnu-
ków i ośmioro prawnuków. Cieszy się 

dobrym zdrowiem i oczekuje kolejnych 
urodzin. 

ZR 
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Modernizacja drogi w Męczeninie 

Wójt Gminy Sylwester Ziemkiewicz oraz 

Skarbnik Gminy Mariola Lorenc podpisali 
umowę z Urzędem Marszałkowskim Woje-

wództwa Mazowieckiego o przyznanie 

Gminie Radzanowo dotacji ze środków 

związanych z wyłączeniem z produkcji 

gruntów rolnych.  Dotacja w kwocie 88 

000,00 zł została przyznana na zdanie 

p.n.: „Modernizacja drogi gminnej w miej-

scowości Męczenino”. W ramach zadania 

planuje się wykonać nawierzchnie w tech-

nologii tzw. „tani asfalt” na odcinku o dłu-

gości około 1 km. Wartość całego przed-

sięwzięcia wstępnie szacuje się na kwotę 

178 000 zł. 
ZR 

Informujemy, że aktualne wnioski o 

zwrot podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywa-

nego do produkcji rolnej można pobrać 

w Urzędzie Gminy  lub na stronie inter-
netowej Urzędu. Wnioski będą przyjmo-

wane od 1 sierpnia  do 31 sierpnia 
2015r. 
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT 

(lub ich kopie) stanowiące dowód zaku-

pu oleju napędowego w okresie od 1 

lutego 2015r. do 31 lipca 2015r. Limit 
zwrotu podatku w 2015 r. wynosi: 81,70 
zł x ilość ha użytków rolnych 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mini-

strów z dnia 25 listopada 2014 r. w spra-

wie  stawki zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 
na 1 litr oleju w 2015r. (Dz. U. z 2014r. 
poz. 1669) stawka zwrotu na 1 litr wyno-
si  0,95 zł. 
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego 

ustala się jako iloczyn ilości oleju napę-

dowego zakupionego do produkcji rol-
nej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki 

zwrotu do 1 litra określonej w rozporzą-

dzeniu Rady Ministrów tj. 0,95 zł, z tym, 

że kwota zwrotu podatku nie może być 

wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn 

stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego 

(0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni 

użytków rolnych będących w posiadaniu 

lub współposiadaniu producenta rolnego 

(w tym dzierżawionych) wskazanej w 

ewidencji gruntów i budynków jako użyt-

ki rolne według stanu na dzień 1 lutego 

danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu 
nie uwzględnia się gruntów gospodarstw 

rolnych, na których zaprzestano produk-

cji rolnej oraz gruntów zajętych na pro-

wadzenie działalności gospodarczej 

innej niż działalność rolnicza w rozumie-

niu przepisów o podatku rolnym. 
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na 

podstawie decyzji zostanie przekazana 
na rachunek bankowy podany we wnio-
sku w terminie 1 – 31 października 

2015 r.  
Szczegółowe informacje można uzyskać 

w Urzędzie Gminy pok. Nr 10  lub pod nr 
telefonu (24) 261 34 97 wew. 21. 

 BM Budowa kanalizacji  
w Nowym Boryszewie zakończona 

W  kwietniu br. rozpoczęła się budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu w 
Nowym Boryszewie.11 czerwca dokonano 
odbioru technicznego tej inwestycji. Zada-
nie obejmowało wykonanie sieci kanaliza-

cji na odcinku 1452,82 m oraz odtworzenie 
dróg i chodników na terenie jednego osie-

dla w Nowym Boryszewie wraz z wpięciem 

w sieć kanalizacji sanitarnej na terenie 

miasta Płocka. Koszt inwestycji wyniósł 

853 000,00 zł z czego kwota 520 0000,00 

zł stanowi dotacje z Unii Europejskiej z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach PROW 2007-2013.  
Małgorzata Sztendur 

Z początkiem czerwca rozpoczęły się 

roboty budowlane związane z przebudową 

drogi powiatowej Radzanowo – Kosino -  
Bodzanów. Głównym realizatorem inwe-

stycji jest Powiat Płocki. Zadanie jest reali-

zowane w ramach „Narodowego programu 

przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bez-

pieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, a 

także z budżetu Gminy Radzanowo i środ-

ków prywatnych. Koszt przebudowy drogi 

wyniesie 3.081.109,26 zł brutto 
W ramach przebudowy zrealizowane bę-

dzie wzmocnienie konstrukcji i poszerze-
nie nawierzchni jezdni, wykonanie odwod-

nienia pasa drogowego, remont zjazdów, 

wykonanie oznakowania poziomego i pio-
nowego, wykonanie przebudowy sieci 
wodociągowej, melioracyjnej i linii telefo-

nicznej oraz wykonanie nasadzeń drzew. 

Długość remontowanego odcinka to 

5 665,95 km.  Zakończenie prac planowa-

ne jest na wrzesień br. 
Wykonawcą robót jest firma Przedsiębior-

stwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLAR-

NIA S. A. 
ZR 

Przebudowa drogi Radzanowo - Kosino - Bodzanów 

Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych 
Od 1 sierpnia br. w naszej gminie obo-

wiązywać będą nowe stawki za odpady 

komunalne. Za odbieranie odpadów 

komunalnych zmieszanych stawka mie-
sięczna będzie wynosić 19 zł od osoby, 

a za odbieranie odpadów komunalnych 

segregowanych 11 zł od osoby w gospo-

darstwach domowych liczących do 6 

mieszkańców. W gospodarstwach do-

mowych liczących 7 i więcej osób wpro-

wadzona zostanie preferencyjna stawka 
opłaty ustalona w stałej wysokości 66 zł 

miesięcznie, czyli niezależnie od liczeb-

ności gospodarstwa domowego.  
Nowe stawki opłat skalkulowane zostały 

w oparciu o rosnące koszty usług firm 

specjalizujących się w odbiorze odpa-

dów komunalnych. Spośród 3 ofert zło-

żonych w ogłoszonym przetargu na od-

biór odpadów wybrano ofertę najkorzyst-

niejszą pod względem cenowym. Jej 

roczna wartość wynosi ponad 1mln zło-

tych. W odniesieniu do wartości usługi 

wywozu odpadów, jaką opłacaliśmy 

jeszcze w 2013 roku (700 tys. zł rocznie) 

oznacza to duży wzrost. Znaczący 

wzrost ceny rynkowej usługi wywozu 

odpadów wymagał ponownego skalkulo-

wania miesięcznych stawek pobieranych 

od mieszkańców i był głównym czynni-

kiem, mającym wpływ na ustalone osta-

tecznie stawki.  
Obowiązujący w Polsce system odbio-

ru odpadów komunalnych nakłada na 

wszystkie samorządy nie tylko obowią-

zek wyłonienia firmy odbierającej fizycz-

nie odpady z poszczególnych posesji, 

ale obliguje je również do zorganizowa-

nia i utrzymywania  PSZOK (Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-

nych), a także ponoszenia kosztów ob-

sługi całości systemu (np. ewidencja 

opłat, monitorowanie zaległości, itp.). 

Przy stawkach obowiązujących w Gmi-

nie Radzanowo do dnia 31 lipca br. tak 
skonstruowany system odbioru odpadów 

wymagał dopłaty z gminnego budżetu w 

kwocie 300 tys. zł rocznie. Jest to na tyle 

znacząca suma, że można ją co roku 

przeznaczyć na inwestycje: budowę 

dróg, rozbudowę wodociągu, czy kanali-

zacji. Dla przykładu w granicach 300 tys. 

zł można wykonać: ok. 3 km wodociągu 

lub ok. 1,5 km kanalizacji lub ok. 2 km 

drogi w technologii „taniego asfaltu” lub 

zakupić ok. 4200 ton tłucznia do wbudo-

wania na drogi.  
Wybór między dalszym dopłacaniem do 

odbioru odpadów komunalnych, a pro-

wadzeniem niezbędnych inwestycji w 

infrastrukturę drogową i instalacje wod-

no-kanalizacyjne bezsprzecznie wyma-
gał podjęcia decyzji o urealnieniu cen za 

odbiór odpadów. Pozostawienie dotych-

czasowych stawek mogłoby oznaczać 

dla gminy brak środków na przyszłe 

inwestycje. 
ZR 

Sołtysi  i rady sołeckie w kadencji 2015 - 2019 
W okresie od 19 marca do 12 maja 2015 r. we 

wszystkich 30 sołectwach Gminy Radzanowo odbyły 

się zebrania zwołane przez Wójta w sprawie wyboru 

sołtysów i rad sołeckich. W 6 miejscowościach 

mieszkańcy wybrali nowe osoby, natomiast w 24 so-

łectwach wyborcy powierzyli funkcję sołtysa swoim 

dotychczasowym reprezentantom. Nowi sołtysi zo-

stali wybrani w sołectwach Ciółkowo, Męczenino, 

Szczytno,  Śniegocin, Ślepkowo Szlacheckie, Trębin.  
 

ZR 

Sołectwo Sołtys Rada Sołecka 

Białkowo Kazimierz Gajewski Dariusz Bąbała , Marek Pejta, Krzysztof Trzaska 
Brochocin Ryszard Kosiński Anna Murawska, Krzysztof Patakiewicz , Jadwiga Opatrzyk 
Brochocinek Janusz Gralewski Wojciech Beresteczko , Mariola Matusiak, Anna Wojciechowska 
Chełstowo Stanisław Głowacki Krzysztof Raczyński , Jan Sadkowski, Józef Bodal 
Chomętowo Ryszard Gąsiorowski Mirosław Latosiński, Jan Petakiewicz , Edward Marciniak, Paweł Kruk 
Ciółkowo Krzysztof Sobczak Ewa Przedpełska, Agnieszka Olszewska, Joanna Roszak, Janusz Sumiński 
Ciółkówko Hanna Racka Leszek Woźniak , Jolanta Jóźwiak, Monika Gzylewska, Marzena Bieńkowska 
Czerniewo Dariusz Ziemkiewicz Michał Damaziak, Jarosław Maszenda, Kamil Pietrzak 
Juryszewo Henryka Kędzierska Jacek Szymański, Dariusz Gorsiak, Marek Bijata 
Dźwierzno Marcin Kochanowski Tomasz Kacperski , Wojciech Michalak, Wojciech Malinowski, Jadwiga Górniewicz, Paweł Wojciechowski 
Kosino Wincenty Politowski Adam Pietrzak, Bogusława Maciejewska, Stanisław Jemioła, Szczepan Wiśniewski, Ireneusz Wierzchowski 
Kostrogaj Stanisław Gralewski Tomasz Piotrowski , Aneta Nakwaska, Andrzej Konieczny, Zygmunt Osowski 
Łoniewo Irena Klekowicka Janusz Olszewski , Marcin Dylewski, Agnieszka Kontniewska 
Męczenino Urszula Jaszczak Monika Różańska, Teresa Kraśniewska, Waldemar Kołodziejski 
Nowe Boryszewo Ewa Tokarska Katarzyna Janecka, Kazimiera Kołodziejska, Andrzej Korzeniewski, Izabela Gawlińska, Robert Kaźmierczak 
Radzanowo Paweł Jakubowski Ewa Zalewska, Robert Tokarski, Magdalena Kosielińska, Artur Kupniewski, Piotr Majchrzak 
Radzanowo - Lasocin Krzysztof Olczak Katarzyna Zielińska, Józef Rembowski , Eugeniusz Żabolicki 
Radzanowo - Dębniki Andrzej Woroniecki Jan Bąbała, Stanisław Majewski, Andrzej Woroniecki 
Rogozino Jadwiga Gąsecka Bożena Góralczyk, Małgorzata Zielińska, Ewa Przygoda, Marek Wąsowski, Mirella Pawliszak 
Stare Boryszewo Elżbieta Michalska Grażyna Zwierzchowska, Wiesława Kędzierska, Wiesław Czachorowski, Joanna Tomaszewska 
Stróżewko Agnieszka Radomska Joanna Borychowska, Dorota Kurach-Płoska, Grażyna Żurek, Renata Pokorska, Łukasz Lewandowski 
Szczytno Ewa Łukasiewicz Marek Gajewski, Danuta Sufranek, Marek Krzyżewski 
Ślepkowo Królewskie Andrzej Żabolicki Bogdan Goszczycki, Tomasz Dymek, Paweł Wochowski 
Ślepkowo Szlacheckie Teresa Krajewska Teresa Zalewska, Piotr Adamski, Mariusz Bednarski, Bożena Lewandowska 
Śniegocin Jarosław Kujawa Paweł Kolczyński , Aneta Tomczak, Ewa Jakubowska-Cukras 
Trębin Monika Rogowska Piotr Okraszewski, Magda Rogowska, Monika Boczkowska 
Wodzymin Halina Lejza Wojciech Lejza, Krzysztof Rutkowski, Urszula Grochowska, Mariusz Nowacki, Jacek Matusiak 
Woźniki Lucjan Pietrasiak Roman Benirowski, Urszula Maron, Zbigniew Banasiak 
Woźniki - Paklewy Zdzisław Kwiatkowski Grzegorz Lejman, Dariusz Boguszewski, Elżbieta Woja 
Wólka Anna Lemaniak Monika Nasalska, Cezary Orłowski, Agnieszka Izydorska 
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Kilka słów przewodniczącej Rady Gminy Radzanowo - Jolanty Sochackiej 
Szanowni Czytelnicy, Mieszkańcy Gminy  

Radzanowo. 
Cieszę się, że po raz kolejny mam moż-

liwość podzielić się z Państwem refleksją na 

temat wydarzeń z działalności Rady Gminy 

Radzanowo. Mam nadzieję, że pozytywnie 

odbierają Państwo umieszczanie bieżących 

informacji m.in. na stronie internetowej na-
szej Gminy. Na bieżąco opisywane są sesje 

rady i podejmowane uchwały, również w tej 

gazecie znajdują się sprawozdania z uro-

czystości Gminnych. Pozwólcie więc Pań-

stwo, że nie będę powtarzać wiadomości, 

ale zwrócę uwagę na zadania samorządów 

gdzie, obok najważniejszych,  jak  kształto-

wanie budżetu lokalnego można też wymie-

nić m.in.: gospodarowanie mieniem komu-

nalnym, a także możliwość występowania 

do różnych zewnętrznych podmiotów z 

wnioskami o wsparcie projektów inwestycyj-

nych, w tym przede wszystkim pozyskiwa-
nie funduszy unijnych. Ożywione dyskusje 

na temat potrzeb naszej Gminy i zmian, 
które dokonują się obecnie wyzwalają 

wśród mieszkańców podejmowanie inicja-

tyw obywatelskich. Cieszę się, że wysiłki 

moje i Sołtys Wólki Anny Lemaniak przynio-

sły efekty i otrzymałyśmy dotacje ze środ-

ków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w pro-
gramie "Ku zrównoważonej przyszłości spo-

łeczności lokalnych Mazowsza i Ku-

jaw" koordynowany przez Iwonę Marczak z 

RCEE w Płocku. Pozyskane przez nas pie-

niądze pozwolą na oczyszczenie stawów w 

Wólce i Radzanowie. 
Warte odnotowania jest również wyda-

rzenie w życiu naszej samorządowej spo-

łeczności jakim była wycieczka do Sejmu 

RP. Na zaproszenie Posła na Sejm Piotra 

Zgorzelskiego odbyła się ona 10 czerwca 

2015 r. Jej uczestnikami byli sołtysi, samo-

rządowcy oraz mieszkańcy gminy Radzano-

wo. Delegacji, która miała okazję zwiedzić 

budynek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
przewodniczyli inicjatorzy i organizatorzy 
spotkania Wójt Sylwester Ziemkiewicz i 

Radny Powiatu Płockiego Paweł Jakubow-

ski. Swoją wizytę rozpoczęliśmy od obser-

wacji trwającego wówczas posiedzenia z 

galerii sejmowej. Następnie, mimo trwają-

cych wówczas obrad grupa zwiedziła hol 

główny, gabinet wicemarszałka sejmu Eu-

geniusza Grzeszczaka i przeszła korytarza-

mi sejmowymi, gdzie miała niewątpliwą 

przyjemność spotkać, a także krótko poroz-

mawiać z tak znamienitymi osobowościami 

życia politycznego jak posłowie: Waldemar 

Pawlak, Jan Bury, Marek Gos, Eugeniusz 
Kłopotek. 

Sejmowy gmach większość osób widzia-

ło tylko na ekranach telewizyjnych, my jako 

samorządowcy już po raz kolejny, dzięki 

uprzejmości Posła Piotra Zgorzelskiego 

mogliśmy przeżyć spotkanie w strukturach 

najwyższego szczebla i wczuć się w jego 

atmosferę. 
Jolanta Sochacka  

28 czerwca nad stawem w Parku im. 
Jana Kochanowskiego w Radzanowie-
odbyły się I Mini Zawody Wędkarskie, zor-

ganizowane przez nowo powstałą Sekcje 

Wędkarską działającą przy Centrum Kultu-

ry i Sportu. 
W zawodach wystartowało 16 wędkarzy 

(członków Sekcji Wędkarskiej). Ich zada-

niem było przez pięć godzin złowić jak 

największą ilość ryb. Po komisyjnym wa-

żeniu ryb odbyło się uroczyste wręczenie 

nagród i dyplomów dla zwycięzców: I miej-

sce Bartosz Głowacki, II miejsce Jacek 

Falaciński, III miejsce Sławomir Żaglewski 

oraz specjalne wyróżnienie za złowienie 

największej ryby dla Jacka Falacińskiego. 

Wszyscy, którzy przystąpili do zawodów 

oraz przyczynili się do ich organizacji 

otrzymali z rąk Wójta Gminy Radzanowo 

Sylwestra Ziemkiewicza, Przewodniczącej 

Rady Gminy Jolanty Sochackiej oraz Rad-
nego Roberta Tokarskiego specjalne po-
dziękowania „za tworzenie kultury aktyw-
nego wypoczynku i promowanie terenów 

zielonych Radzanowa. Gratulujemy inicja-
tywy „Mini Zawodów Wędkarskich” oraz 

otwartej postawy do tworzenia zmian po-
trzebnych w lokalnym środowisku. Życzy-

my sukcesów i rozwijania pasji wędkowa-

nia.” 
Po zakończeniu rozgrywek i wręczeniu 

nagród odbyło się spotkanie integracyjne 

„przy grillu”, na którym w miłym towarzy-

stwie rozmawiano o tegorocznych zawo-
dach i o tym jak w przyszłości zorganizo-

wać kolejne Mini Zawody. 
 

Tomasz Siekierski 
Prezes Sekcji Wędkarskiej w Radzanowie 

Wieczór Sobótkowy 2015 

I Mini Zawody Wędkarskie w Radzanowie 

Dnia 20 czerwca na placu przy Centrum 
Kultury i Sportu w Radzanowie odbył się 

Wieczór Sobótkowy – w tradycji słowiań-

skiej obchodzone w okresie przesilenia let-
niego święto jedności, połączenia ognia i 

wody, Słońca i Księżyca, mężczyzny i ko-

biety, urodzaju i płodności, miłości i radości. 

W Radzanowie od wielu już lat jest to plene-

rowa impreza, w czasie której mieszkańcy i 

zaproszeni goście tańcem, muzyką i wspól-

ną zabawą świętują do białego rana. 
Współorganizatorami tego event’u byli: Wójt 

Sylwester Ziemkiewicz i Rada Gminy Ra-
dzanowo, Centrum Kultury i Sportu w Ra-
dzanowie, Gminne Centrum Informacji oraz 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzano-

wo. Spośród zaproszonych gości  na uro-

czystość przybyli Poseł na Sejm RP Piotr 

Zgorzelski, Starosta Płocki Mariusz Bieniek, 

Radni Powiatu Płockiego: Paweł Jakubow-

ski i Paweł Tokarski oraz Radni Gminy Ra-

dzanowo a towarzyszył im Wójt Gminy Syl-

wester Ziemkiewicz. 
W części artystycznej Wieczoru Sobótkowe-

go dzieci i młodzież ze wszystkich gminnych 

placówek oświatowych i kulturalnych, przed-

stawiła swój dorobek artystyczny, bawiąc 

publiczność śpiewem, tańcem, a także saty-

rą. Uroczystość rozpoczęła się od występu 

najmłodszych artystów, czyli przedszkola-

ków z Samorządowego Przedszkola w Ra-

dzanowie, których w śpiewie i tańcu wspie-

rała Cecylia Wójcik. W tańcu nowoczesnym 

oraz w skeczu kabaretowym wystąpiły dzie-

ci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Ciół-

kówku, których przygotowały Iwona Zalew-

ska i Olga Sawicka. Różnorodne talenty 

zaprezentowali wykonawcy z Rogozina, a 
więc: zespół tańca ludowego „Małe Rogozi-

no”, zespół muzyczny ADHD oraz soliści – 
Eryk Zieliński i Damian Ogieniewski z ze-

społem fletowym „Bułka z masłem”. Towa-

rzyszyli im nauczyciele: Małgorzata Gra-

bowska-Panek, Małgorzata Majewska, Nor-

bert Pałysa, Robert Majewski oraz Jerzy 
Jakowski. Uczniowie ze Szkoły Podstawo-

wej w Radzanowie zaprezentowali energe-
tyczne układy  hip-hopowe. Ich starsze kole-
żanki i koledzy z Gimnazjum Publicznego w 

Radzanowie rozśmieszali publiczność 

przedstawieniem kabaretowym, przygoto-
wanym pod kierunkiem Jolanty Sinko. Silną 

reprezentację wystawiło także Centrum 

Kultury i Sporty w Radzanowie: debiutantka 
Olga Florczak oraz Daria Maciejewska, 
Adrian Sobczak, Kinga Siedlich, Natalia 
Benirowska i Alicja Atlak to podopieczni 
CKiS,  których talenty kształtuje Romuald 

Podress, instruktor śpiewu. 
Po swoistym przeglądzie uczniowskich ta-

lentów na scenie pojawił się wielokrotnie 

utytułowany Chór „Złota Jesień”, który ze 

znanym powszechnie zaangażowaniem i 

pasją zaprezentował kilka swoich sztanda-

rowych utworów. Część artystyczną zamy-

kał zespół muzyczny VATAHA, ciepło przy-

jęty przez zgromadzoną publiczność. 
Organizatorzy zadbali także o atrakcje 

współtowarzyszące występom. Najmłodsi 

chętnie korzystali z kącika z malowaniem 

buziek, kącika plastycznego, zabaw na 

trampolinie i zjeżdżalni oraz waty cukrowej. 

Dla starszych przygotowano poczęstunek, 

czyli grochówkę oraz chleb z wiejskim smal-

cem i ogórkami. 
Za największą atrakcję Wieczoru Sobótko-

wego uznawano tradycyjne dla Nocy Świę-

tojańskiej wyplatanie wianków oraz ich uro-

czyste wodowanie w pobliskim stawie. Po-
chód radzanowskich Świtezianek, ubranych 

w białe szaty, z jaśminowymi wiankami na 

głowach był obiektem zachwytów publiczno-

ści, która licznie zgromadziła się nad sta-

wem im. Jana Kochanowskiego w Radzano-
wie.  
Organizatorzy wielokrotnie kierowali swe 
podziękowania do sponsorów, darczyńców i 

wolontariuszy, bez wsparcia których ta uro-

czystość na pewno nie miałaby aż tak pięk-

nej oprawy.  
ZR 
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Szanowni Czytelnicy, Mieszkańcy Gminy  

Radzanowo. 
Cieszę się, że po raz kolejny mam moż-

liwość podzielić się z Państwem refleksją na 

temat wydarzeń z działalności Rady Gminy 

Radzanowo. Mam nadzieję, że pozytywnie 

odbierają Państwo umieszczanie bieżących 

informacji m.in. na stronie internetowej na-
szej Gminy. Na bieżąco opisywane są sesje 

rady i podejmowane uchwały, również w tej 

gazecie znajdują się sprawozdania z uro-

czystości Gminnych. Pozwólcie więc Pań-

stwo, że nie będę powtarzać wiadomości, 

ale zwrócę uwagę na zadania samorządów 

gdzie, obok najważniejszych,  jak  kształto-

wanie budżetu lokalnego można też wymie-

nić m.in.: gospodarowanie mieniem komu-

nalnym, a także możliwość występowania 

do różnych zewnętrznych podmiotów z 

wnioskami o wsparcie projektów inwestycyj-

nych, w tym przede wszystkim pozyskiwa-
nie funduszy unijnych. Ożywione dyskusje 

na temat potrzeb naszej Gminy i zmian, 
które dokonują się obecnie wyzwalają 

wśród mieszkańców podejmowanie inicja-

tyw obywatelskich. Cieszę się, że wysiłki 

moje i Sołtys Wólki Anny Lemaniak przynio-

sły efekty i otrzymałyśmy dotacje ze środ-

ków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w pro-
gramie "Ku zrównoważonej przyszłości spo-

łeczności lokalnych Mazowsza i Ku-

jaw" koordynowany przez Iwonę Marczak z 

RCEE w Płocku. Pozyskane przez nas pie-

niądze pozwolą na oczyszczenie stawów w 

Wólce i Radzanowie. 
Warte odnotowania jest również wyda-

rzenie w życiu naszej samorządowej spo-

łeczności jakim była wycieczka do Sejmu 

RP. Na zaproszenie Posła na Sejm Piotra 

Zgorzelskiego odbyła się ona 10 czerwca 

2015 r. Jej uczestnikami byli sołtysi, samo-

rządowcy oraz mieszkańcy gminy Radzano-

wo. Delegacji, która miała okazję zwiedzić 

budynek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
przewodniczyli inicjatorzy i organizatorzy 
spotkania Wójt Sylwester Ziemkiewicz i 

Radny Powiatu Płockiego Paweł Jakubow-

ski. Swoją wizytę rozpoczęliśmy od obser-

wacji trwającego wówczas posiedzenia z 

galerii sejmowej. Następnie, mimo trwają-

cych wówczas obrad grupa zwiedziła hol 

główny, gabinet wicemarszałka sejmu Eu-

geniusza Grzeszczaka i przeszła korytarza-

mi sejmowymi, gdzie miała niewątpliwą 

przyjemność spotkać, a także krótko poroz-

mawiać z tak znamienitymi osobowościami 

życia politycznego jak posłowie: Waldemar 

Pawlak, Jan Bury, Marek Gos, Eugeniusz 
Kłopotek. 

Sejmowy gmach większość osób widzia-

ło tylko na ekranach telewizyjnych, my jako 

samorządowcy już po raz kolejny, dzięki 

uprzejmości Posła Piotra Zgorzelskiego 

mogliśmy przeżyć spotkanie w strukturach 

najwyższego szczebla i wczuć się w jego 

atmosferę. 
Jolanta Sochacka  

Z posiedzeń Rady Gminy Radzanowo 
Od wydania ostatniego Monitora Samo-

rządowego „Nasza Gmina Radzanowo” (tj. 

marca 2015) odbyły się cztery sesje Rady 

Gminy w tym jedna uroczysta z okazji XXV-
lecia Samorządu Terytorialnego. Przedsta-

wiamy najważniejsze informacje. 
Na VI sesji Rady Gminy  30 marca br. 

podjęto uchwałę w sprawie współfinanso-

wania przez Gminę Radzanowo wraz z 

Powiatem Płockim bezpiecznego przejścia 

dla pieszych przy Zespole Szkół w Radza-

nowie. Zakończenie inwestycji tj. instalacji 

sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania 

poziomego jezdni planowane jest na koniec 
sierpnia br. Rada Gminy podjęła również 

uchwałę w sprawie zachowania dotychcza-

sowych granic administracyjnych Gminy 
Radzanowo.  Jest to wyrażenie sprzeciwu 

wobec pojawiających się w mediach infor-

macji jakoby miasto Płock jest zaintereso-

wane włączeniem w swoje granice Nowego 

Boryszewa i Kostrogaju.  

13 maja odbyła się kolejna sesja na której 

podjęto m.in.: uchwałę w sprawie użyczenia 

budynku po szkole podstawowej w Męcze-

ninie na rzecz Stowarzyszenia Akademii 
Praktyk i Inicjatyw w Płocku. Stowarzysze-

nie to prowadzi działalność statutową mię-

dzy innymi w zakresie aktywizacji i integra-
cji społecznej przez co przyczyni się do 

budowy kapitału społecznego  na terenach 

wiejskich, w tym na terenie naszej gminy.  
24 czerwca odbyła się IX sesja podczas 

której przedstawiono informacje na temat 

stanu gotowości w jednostkach OSP oraz 

funkcjonowania i perspektyw komunikacji 
zbiorowej na terenie naszej gminy. Przyjęto 

sprawozdania za 2014 rok z działalności 

Centrum Kultury i Sportu, Zakładu Gospo-

darczego, Gminnego Zespołu Ekonomiczno

-Administracyjnego Szkół oraz Gminnego 

Centrum Informacji.  
Następnie Wójt Gminy Sylwester Ziemkie-

wicz oraz Przewodnicząca Rady Gminy 

Jolanta Sochacka wręczyli 

nagrody laureatom konkursu 
„Tutaj mieszkam, tutaj płacę 

podatki”: I miejsce - Edyta 
Kolasa, II miejsce  - Monika 
Pankowska, III - miejsce Rena-
ta Kawałek. 
Rada Gminy jednogłośnie 

udzieliła Wójtowi Gminy Ra-

dzanowo absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2014 

rok oraz przyjęta sprawozda-

nie finansowe wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania bu-
dżetu za 2014 rok. 
Ponadto podjęto uchwałę ws. dotacji celo-

wej dla Powiatu Płockiego z przeznacze-

niem na przebudowę drogi powiatowej Ra-

dzanowo – Bodzanów oraz na opracowanie 

dokumentacji projektowej dla drogi powiato-
wej Rogozino-Białkowo-Szczytno. 

Rada Gminy dokonała wyboru metody usta-

lenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zgodnie z którą opłata pono-

szona będzie od liczebności gospodarstwa 

domowego oraz ustalono stawki takiej opła-

ty, które będą obowiązywać od 1 sierpnia 

br. 

XXV-lecie Samorządu Terytorialnego VIII 

uroczysta Sesja Rady Gminy.  
Przewodnicząca Rady Jolanta Sochacka 

otworzyła obrady sesji i przywitała gości: 

Wicestarostę  Iwonę Sierocką, Członka 

Rady Powiatu Płockiego Pawła Jakubow-

skiego, Wójta Gminy Radzanowo Sylwestra 

Ziemkiewicza, Sekretarza Gminy Marcina 
Kuczkowskiego, Skarbnika Gminy Mariolę 

Lorenc, rodzinę Longina Przedpełskiego, 

pośmiertnie uhonorowanego tytułem 

”Zasłużony dla Gminy Radzanowo” -Wandę 

i Grzegorza Przedpełskich ,Wójtów, Rad-

nych oraz Sołtysów z obecnej oraz z po-

przednich kadencji, Proboszcza Parafii  
Radzanowo ks. Franciszka Stepnowskiego, 
Proboszcza Parafii Woźniki ks. Krzysztofa 

Jędrzejewskiego, Prezesa ZG PSL Wi-

esława Mioduskiego, przedstawiciela zwi-

ązków zawodowych oświaty Cecylię Wójcik  

oraz kierowników jednostek organizacy-
jnych gminy. 
Następnie przywołała najważniejsze  daty  i 
wydarzenia związane z 25 rocznicą pierw-

szych wolnych wyborów samorządowych w 

Polsce, za sprawą których miasta, gminy, 

powiaty i województwa same zaczęły decy-

dować o kierunkach własnego rozwoju. Ta 

reforma samorządowa z 1990 roku nadała 

nowy wymiar poczucia lokalnej tożsamości i 

lokalnego patriotyzmu.  
Chór „Złota Jesień” oraz uczennice Pu-

blicznego Gimnazjum w Radzanowie zapre-

zentowali program artystyczny pt.: „Tu 

wszędzie moja, twoja, nasza wolna Ojczy-

zna”. 
Minutą ciszy uczczono również pamięć 

Sekretarz Gminy Radzanowo Elżbiety Pe-

ciakowskiej oraz byłych radnych, którzy 

pełnili tę funkcję w minionych 25 latach, a 

nie ma już ich dziś wśród nas.  
Wójt Gminy Sylwester Ziemkiewicz w 

swoim wystąpieniu zaznaczył o imponują-

cym dorobku gminy w ciągu ostatnich 25 lat 

i korzyściach z tego płynących dla miesz-

kańców. „Dzisiaj jestem przekonany, że 

zarówno moim jak i też radnych i sołtysów 

obecnej kadencji, obowiązkiem jest konty-

nuacja dzieła tych którzy przez lata budo-

wali i tworzyli samorząd Gminy Radzano-

wo.  Musimy ciągle odważnie patrzeć w 

przyszłość i oczekiwać więcej. Przed nami 

nowe cele, nowe wyzwania, i nowe szanse 
na rozwój Gminy, które musimy wykorzy-

stać”… „dzisiaj samorządy są skazane na 

sukces, Nasza Gmina jest skazana na suk-
ces a naszym obowiązkiem jest dopomóc 

temu. Dzisiaj śmiało mogę stwierdzić to, że 

mogę pracować i służyć gminie Radzanowo 

napawa mnie dumą”. 
Podczas sesji uhonorowano tytułem 

„Zasłużony dla Gminy Radzanowo” po-

śmiertnie Józefa Longina Przedpełskiego z 

Rogozina, który całe swoje życie związany 

był z Gminą Radzanowo, a za swoją dzia-

łalność społeczną i polityczną został już 

wielokrotnie odznaczony, odznaczeniami 
państwowymi  i  
resortowymi. 

Miłym punktem spotkania było podzięko-

wanie oraz serdeczne życzenia za wielolet-

nią pracę na rzecz rozwoju gminy i jej 

mieszkańców byłym wójtom: Kazimierzowi 

Majewskiemu, Andrzejowi Mossakowskie-
mu, Tadeuszowi Pokorskiemu; byłym i 

obecnym radym: Witoldowi Peciakowskie-
mu, Stanisławowi Budnickiemu, Adamowi 

Pietrzakowi, Leszkowi Urze, Jackowi Szy-
mańskiemu, Janowi Woja, Ryszardowi 

Jóźwiakowi, Jolancie Sochackiej oraz sołty-

som: Ryszardowi Doleckiemu i Zdzisławowi 

Kwiatkowskiemu. 
Kolejnym miłym akcentem było wręczenie 

nagród dzieciom i młodzieży, którzy wzięli 

udział w konkursie pn. „Moja gmina za 25 

lat”. Celem konkursu było rozwijanie patrio-

tyzmu lokalnego i aktywnej postawy przy-
szłych obywateli w kształtowaniu oblicza 

naszej małej ojczyzny. Nagrody otrzymali w 

Kategorii Przedszkola: I miejsce – Zuzanna 
Karpińska, II miejsce – Marcel Wasiński, III 

miejsce – Michał Brykała, Wyróżnienie – 
Wiktoria Stefaniak, Wyróżnienie – Przemy-
sław Szajewski. W Kategorii Szkoły Podsta-

wowe uczniowie klas I – III: I miejsce – 
Klaudia Włochowska, II miejsce – Agata 
Łazarz, III miejsce  - Daniel Piątkowski, 

Wyróżnienie – Milena Zembrzycka, Wyróż-

nienie – Piotr  

Kruk. W Kategorii Szkoły Podstawowe 

uczniowie klas I V– VI: I miejsce – Zuzanna 
Handlarska, II miejsce – Oliwia Wołosz, III 

miejsce – Oliwia Krajewska, Wyróżnienie 

Julia Kubacka, Wyróżnienie Kornelia Gaw-

lińska. W Kategorii Gimnazjum i Szkoły 

ponadgimnazjalne: I miejsce– Katarzyna 
Pietrzak, II miejsce – Sylwia Jankowska, III 
miejsce – Magdalena Majewska. 

Sekretarz Gminy Marcin Kuczkowski 
przedstawił prezentacje multimedialną na 

temat dokonań Samorządu Gminy z okresu 

25 lat. 
W punkcie 7 obrad sesji, wystąpienia 

zaproszonych gości, obecna na spotkaniu 

Wicestarosta Iwona Sierocka w imieniu 
władz powiatu podziękowała gospodarzowi 

gminy i radnym za dobrą współpracę na linii 

powiat - gmina. Życzyła zebranym zdrowia i 

dalszego podejmowania dobrych uchwał na 

rzecz społeczeństwa. Potem głos zabrali 

kolejno: Kazimierz Majewski, Cecylia Wój-

cik, Ewa Przygoda, Barbara Syzdół oraz 

Leszek Stefaniak.  
Zamykając uroczyste obrady VIII Sesji 

Rady Gminy Radzanowo, Przewodnicząca 

Rady Gminy Jolanta Sochacka wyraziła 

nadzieję, że Samorząd doczeka kolejnych, 

uroczystych jubileuszy wraz ze zmianą 

jakości życia obecnych i przyszłych poko-

leń. 
ZR 

28 czerwca nad stawem w Parku im. 
Jana Kochanowskiego w Radzanowie-
odbyły się I Mini Zawody Wędkarskie, zor-

ganizowane przez nowo powstałą Sekcje 

Wędkarską działającą przy Centrum Kultu-

ry i Sportu. 
W zawodach wystartowało 16 wędkarzy 

(członków Sekcji Wędkarskiej). Ich zada-

niem było przez pięć godzin złowić jak 

największą ilość ryb. Po komisyjnym wa-

żeniu ryb odbyło się uroczyste wręczenie 

nagród i dyplomów dla zwycięzców: I miej-

sce Bartosz Głowacki, II miejsce Jacek 

Falaciński, III miejsce Sławomir Żaglewski 

oraz specjalne wyróżnienie za złowienie 

największej ryby dla Jacka Falacińskiego. 

Wszyscy, którzy przystąpili do zawodów 

oraz przyczynili się do ich organizacji 

otrzymali z rąk Wójta Gminy Radzanowo 

Sylwestra Ziemkiewicza, Przewodniczącej 

Rady Gminy Jolanty Sochackiej oraz Rad-
nego Roberta Tokarskiego specjalne po-
dziękowania „za tworzenie kultury aktyw-
nego wypoczynku i promowanie terenów 

zielonych Radzanowa. Gratulujemy inicja-
tywy „Mini Zawodów Wędkarskich” oraz 

otwartej postawy do tworzenia zmian po-
trzebnych w lokalnym środowisku. Życzy-

my sukcesów i rozwijania pasji wędkowa-

nia.” 
Po zakończeniu rozgrywek i wręczeniu 

nagród odbyło się spotkanie integracyjne 

„przy grillu”, na którym w miłym towarzy-

stwie rozmawiano o tegorocznych zawo-
dach i o tym jak w przyszłości zorganizo-

wać kolejne Mini Zawody. 
 

Tomasz Siekierski 
Prezes Sekcji Wędkarskiej w Radzanowie 

Dnia 20 czerwca na placu przy Centrum 
Kultury i Sportu w Radzanowie odbył się 

Wieczór Sobótkowy – w tradycji słowiań-

skiej obchodzone w okresie przesilenia let-
niego święto jedności, połączenia ognia i 

wody, Słońca i Księżyca, mężczyzny i ko-

biety, urodzaju i płodności, miłości i radości. 

W Radzanowie od wielu już lat jest to plene-

rowa impreza, w czasie której mieszkańcy i 

zaproszeni goście tańcem, muzyką i wspól-

ną zabawą świętują do białego rana. 
Współorganizatorami tego event’u byli: Wójt 

Sylwester Ziemkiewicz i Rada Gminy Ra-
dzanowo, Centrum Kultury i Sportu w Ra-
dzanowie, Gminne Centrum Informacji oraz 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzano-

wo. Spośród zaproszonych gości  na uro-

czystość przybyli Poseł na Sejm RP Piotr 

Zgorzelski, Starosta Płocki Mariusz Bieniek, 

Radni Powiatu Płockiego: Paweł Jakubow-

ski i Paweł Tokarski oraz Radni Gminy Ra-

dzanowo a towarzyszył im Wójt Gminy Syl-

wester Ziemkiewicz. 
W części artystycznej Wieczoru Sobótkowe-

go dzieci i młodzież ze wszystkich gminnych 

placówek oświatowych i kulturalnych, przed-

stawiła swój dorobek artystyczny, bawiąc 

publiczność śpiewem, tańcem, a także saty-

rą. Uroczystość rozpoczęła się od występu 

najmłodszych artystów, czyli przedszkola-

ków z Samorządowego Przedszkola w Ra-

dzanowie, których w śpiewie i tańcu wspie-

rała Cecylia Wójcik. W tańcu nowoczesnym 

oraz w skeczu kabaretowym wystąpiły dzie-

ci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Ciół-

kówku, których przygotowały Iwona Zalew-

ska i Olga Sawicka. Różnorodne talenty 

zaprezentowali wykonawcy z Rogozina, a 
więc: zespół tańca ludowego „Małe Rogozi-

no”, zespół muzyczny ADHD oraz soliści – 
Eryk Zieliński i Damian Ogieniewski z ze-

społem fletowym „Bułka z masłem”. Towa-

rzyszyli im nauczyciele: Małgorzata Gra-

bowska-Panek, Małgorzata Majewska, Nor-

bert Pałysa, Robert Majewski oraz Jerzy 
Jakowski. Uczniowie ze Szkoły Podstawo-

wej w Radzanowie zaprezentowali energe-
tyczne układy  hip-hopowe. Ich starsze kole-
żanki i koledzy z Gimnazjum Publicznego w 

Radzanowie rozśmieszali publiczność 

przedstawieniem kabaretowym, przygoto-
wanym pod kierunkiem Jolanty Sinko. Silną 

reprezentację wystawiło także Centrum 

Kultury i Sporty w Radzanowie: debiutantka 
Olga Florczak oraz Daria Maciejewska, 
Adrian Sobczak, Kinga Siedlich, Natalia 
Benirowska i Alicja Atlak to podopieczni 
CKiS,  których talenty kształtuje Romuald 

Podress, instruktor śpiewu. 
Po swoistym przeglądzie uczniowskich ta-

lentów na scenie pojawił się wielokrotnie 

utytułowany Chór „Złota Jesień”, który ze 

znanym powszechnie zaangażowaniem i 

pasją zaprezentował kilka swoich sztanda-

rowych utworów. Część artystyczną zamy-

kał zespół muzyczny VATAHA, ciepło przy-

jęty przez zgromadzoną publiczność. 
Organizatorzy zadbali także o atrakcje 

współtowarzyszące występom. Najmłodsi 

chętnie korzystali z kącika z malowaniem 

buziek, kącika plastycznego, zabaw na 

trampolinie i zjeżdżalni oraz waty cukrowej. 

Dla starszych przygotowano poczęstunek, 

czyli grochówkę oraz chleb z wiejskim smal-

cem i ogórkami. 
Za największą atrakcję Wieczoru Sobótko-

wego uznawano tradycyjne dla Nocy Świę-

tojańskiej wyplatanie wianków oraz ich uro-

czyste wodowanie w pobliskim stawie. Po-
chód radzanowskich Świtezianek, ubranych 

w białe szaty, z jaśminowymi wiankami na 

głowach był obiektem zachwytów publiczno-

ści, która licznie zgromadziła się nad sta-

wem im. Jana Kochanowskiego w Radzano-
wie.  
Organizatorzy wielokrotnie kierowali swe 
podziękowania do sponsorów, darczyńców i 

wolontariuszy, bez wsparcia których ta uro-

czystość na pewno nie miałaby aż tak pięk-

nej oprawy.  
ZR 
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Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Koper-

nika w Zespole Szkół  w Radzanowie w 

dniu 21 maja 2015r. zorganizowała już po 

raz szesnasty Międzygminną Ligę Przed-

miotową. Głównymi odpowiedzialnymi były 

Elżbieta Bartczak i Renata Wiśniewska. 
Zmagania uczniów odbyły się w następują-

cych konkursach: 
- kształcenia zintegrowanego dla klas II; 
- przyrody dla klas IV; 
- matematyki dla klas V; 
- języka polskiego i historii dla klas VI; 
- języka angielskiego dla klas III-IV; 
- języka angielskiego dla klas V-VI; 
- wiedzy ogólnej (informatyka, plastyka, 

technika, muzyka, sport, religia) dla klas  
III-IV; 
- wiedzy ogólnej (informatyka, plastyka, 

technika, muzyka, sport, religia) dla klas  
V-VI. 

Za poszczególne ligi przedmiotowe odpo-

wiedzialne były Barbara Hućko, Agnieszka 

Kupniewska, Martyna Adamska, Elżbieta 

Podwiązka, Magdalena Wolińska, Izabela 

Pikała, Karolina Czerwińska, Teresa Bernat 

i Celina Dudzińska. Łącznie w zmaganiach 

konkursowych wzięło udział 116 uczniów 

ze szkół podstawowych w Blichowie, Ciół-

kówku, Nowej Górze, Nowym Miszewie, 

Łęgu Probostwie, Podgórzu, Rogozinie, 

Staroźrebach, Święcieńcu oraz Radzano-

wie. 
Tematyka zadań konkursowych obejmowa-

ła wiadomości i umiejętności zgodne z pod-

stawą programową kształcenia ogólnego 

dla szkół podstawowych i odpowiadała 

typowemu programowi kształcenia. 
Uroczyste rozpoczęcie imprezy odbyło 

się na hali sportowej. Chór szkolny rozpo-

czął hymnem naszej szkoły, a gości powitał 

Dyrektor Zespołu Szkół Bolesław Urbaniak. 

Głos zabrał również obecny na uroczysto-

ści Wójt Gminy Sylwester Ziemkiewicz. Po 

części oficjalnej uczestnicy i nauczyciele 

przeszli do sal na poszczególne konkur-

sy. Uczestnicy ligi po zmaganiach konkur-
sowych otrzymali słodki poczęstunek.  
Oto zwycięzcy lig: 

 kształcenia zintegrowanego dla uczniów 

klas II:  I - Olga Florczak – SP Radzanowo, 
II - Mateusz Zając – SP Rogozino, III - Pa-
weł Opatrzyk - SP Radzanowo,  IV - Jakub 
Ośka – SP Rogozino, V - Amelia Drajkow-
ska - SP Święcieniec i Kaja Gala  – SP 
Radzanowie, VI - Szymon Woźniak – SP 
Blichowo 

 przyrodniczej dla uczniów klas IV: I - Ma-
teusz Borucki - SP Radzanowo, II - Kata-
rzyna Dobosz - SP Radzanowo i Monika 
Oziemkowska - SP Nowe Miszewo , III - 
Joanna Opólska- SP Radzanowo, IV - Zu-
zanna Skowrońska - SP Nowe Miszewo, V 
- Oliwia Lisiecka - SP Nowe Miszewo, VI - 
Dorota Wolińska - SP Radzanowo  

 matematyki dla uczniów klas V: I - Ewa 

Piórkowska - SP Radzanowo , II - Jakub 
Adamczyk - SP Radzanowo , III - Michał 

Ambroziak –  SP Święcieniec, IV - Katarzy-
na Skonieczna –  SP Święcieniec, V - Julia 
Kaźmierczak – SP Blichowo, Mateusz Ja-
kubowski - SP Radzanowo i  Jakub Kosie-
liński - SP Radzanowo , VI - Klaudia Maj-
chrzak - SP Radzanowo 

 języka polskiego i historii dla uczniów klas 

VI: I - Karolina Tokarska – SP Radzanowo, 
II - Mikołaj Matuszewski – SP Radzanowo, 
III - Zuzanna Zielińska – SP Radzanowo, IV 
- Weronika Lisiecka –  SP Święcieniec, V - 
Patrycja Kłys – SP Nowa Góra, VI - Zuzan-
na Gontarek – SP Radzanowo 

 języka angielskiego dla uczniów klas III-
IV: I - Dobrosława Kamińska – SP Ciółków-

ko i Kacper Zieliński – SP Podgórze, II - 
Bartosz Racki – SP Ciółkówko, III - Dawid 
Wyrębkowski – SP Podgórze, IV - Katarzy-
na Dobosz - SP Radzanowo, Maria Nagu-
szewska – SP Blichowo, Dominik Raczyń-

ski – SP Rogozino, Maciej Szymerski – SP 
Łęg Probostwo, Katarzyna Traczyk - SP 
Staroźreby, V - Gabriela Sulkowska – SP 
Łęg Probostwo, VI - Julia Kubacka – SP 
Radzanowo 

 języka angielskiego dla uczniów klas V-
VI: I - Kuba Gęsicki – SP Staroźreby, II - 
Karolina Tokarska – SP Radzanowo, III - 
Patrycja Woroniecka – SP Radzanowo, IV - 
Julia Kaźmierczak  - SP Blichowo, V- Klau-

dia Jóźwiak - SP Łęg Probostwo i Krzysztof 

Maćkiewicz – SP Nowa Góra, VI - Jakub 
Kosieliński – SP Radzanowo  

 wiedzy ogólnej dla uczniów klas III-IV: I - 
Dorota Wolińska, klasa IVb - SP Radzano-
wo, II - Maja Gala i Joanna Opólska,  klasa 

IVb - SP Radzanowo, III - Jakub Gorzycki, 
klasa IVa - SP Radzanowo, IV - Oliwia Wo-
łosz, klasa IVa i Natalia Sztendur, klasa IVb 

- SP Radzanowo, V - Sebastian Ługowski, 

klasa III - SP Radzanowo, VI - Krystian 
Galas, klasa III - SP Radzanowo 

 wiedzy ogólnej dla uczniów klas V-VI: I - 
Zuzanna Zielińska, klasa VIa – SP Radza-
nowo, II - Zuzanna Gontarek,  klasa VIb – 
SP Radzanowo, III - Anita Gajewska,  klasa 
VIa i Gabriela Tybuś, klasa VIb – SP Ra-
dzanowo, IV - Klaudia Majchrzak, klasa Va 
i Kacper Klekowicki, klasa VIb – SP Radza-
nowo, V - Natalia Gawlińska, klasa Vb – SP 
Radzanowo, VI - Larysa Korzeniewska, 
klasa Va– SP Radzanowo. 
Uczestnicy ligi, którzy zajęli miejsca od I do 

III otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, 

ci którzy zajęli miejsca od IV do VI otrzymali 

dyplomy za udział, nauczyciele podzięko-

wania dla szkół. 
Coroczna organizacja ligi wiąże się z du-

żym wkładem pracy i zaangażowaniem 

wszystkich nauczycieli naszej szkoły oraz 

pracowników administracji i obsługi.  
 

Elżbieta Bartczak 
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Relacja młodzieży z obozu naukowego w Gdańsku XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski  
„Poezja z Uśmiechem” 

22 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej 
w Ciółkówku odbył się XI Międzyszkolny 

Konkurs Recytatorski „Poezja z Uśmie-

chem”. Konkurs  na stałe wpisał się już w 

szkolną i lokalną tradycję. Jest okazją do 

podnoszenia i prezentowania własnych 

umiejętności na szerszym polu. Tak jak w 

ubiegłych latach, na szkolnej scenie zapre-

zentowało się ponad 50 recytatorów z kilku-

nastu szkół, z kilku gmin: Radzanowo, Sta-

roźreby, Drobin, Bielsk, Płock. Konkurs 

tradycyjnie odbywa się w dwóch katego-

riach: klas I-III i klas IV-VI.  
W grupie młodszej miejsca zajęli: I -  Amelia 
Wicińska SP Przeciszewo oraz Kinga Ziem-

bińska SP Drobin; II - Kacper Kobyliński SP 

Radzanowo oraz Wiktoria Trzcińska  SP 

Łęg Probostwo; III - Wiktoria Wojciechow-

ska SP Ciółkówko. Klasy IV-VI: I - Julia 
Jagielska SP Przeciszewo oraz Julia Gła-

żewska SP Rogotwórsk; II -  Karolina 
Adamska SP Nowa Góra; III - Wiktoria 
Wronka SP Nowa Góra. Przyznano również 

wyróżnienia.  
Organizacja konkursu „Poezja z Uśmie-

chem” stanowi ważny element kształtowa-

nia postaw prospołecznych, pokazuje inicja-

tywy na poziomie lokalnym. Przedsięwzię-

cie jest możliwe dzięki wsparciu wielu osób 

- rodziców, nauczycieli, lokalnych  przedsię-

biorców, przedstawicieli władz samorządo-

wych, parafii. Konkurs, niezmiennie od 11 
lat, organizują pomysłodawczynie imprezy - 
Iwona Olęcka i Anna Krusiewicz oraz Olga 

Sawicka.  
 

Anna Krusiewicz 
Dyrektor Szkoły w Ciółkówku 
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Święty Jan Paweł II został w Polsce 

patronem roku 2015. Kochał wszystkich i 

wszystko, ale szczególnie Polskę i za-

mieszkujące w niej dzieci, dlatego Samo-

rządowe Przedszkole w Radzanowie IV 

Przegląd wokalno- muzyczny dedykowało 

osobie Jana Pawła II. Uroczystość odbyła 

się w Centrum Kultury i Sportu w Radza-

nowie. Jolanta Malesa i Cecylia Wójcik 

przywitały zaproszonych gości w osobach: 

Sylwestra Ziemkiewicza Wójta Gminy Ra-

dzanowo; Ewę Koziczyńską i  Sławomira 

Trojanowskiego Radnych Gminy Radza-
nowo; Iwonę Sztal - Kierownika GZEAS; 
Sylwię Stefaniak - Przewodniczącą Rady 

Rodziców; Radosława Karwowskiego - 
Dyrektora Centrum Kultury i Sportu oraz 

sponsorów: Państwa Banasiewicz, Przed-

pełskich, Opatrzyk i Krysiak jak również 

małych artystów wraz z opiekunami, na-

uczycielami i dyrektorami placówek.  
W przeglądzie udział wzięło 12 zespołów z 

powiatu płockiego w tym 9 z oddziałów 

przedszkolnych: z Blichowa ,Święcieńca, 

Staroźreb, Ciółkówka, Stróżewka, Drobi-

na, Rogozina, Radzanowa oraz 3 zespoły 

z klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej 

w Radzanowie. Mali artyści z uśmiechem 

na ustach prezentowali piosenki religijne 
przy dużym aplauzie młodszej i starszej 

publiczności. 

Samorządowe Przedszkole  
w Radzanowie 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Koper-

nika w Zespole Szkół w Radzanowie 

uczestniczyła w bieżącym roku szkolnym 

w trzech ogólnopolskich konkursach orga-

nizowanych przez Studium Prawa Euro-
pejskiego i w każdym otrzymała certyfikaty 

potwierdzające otrzymanie tytułu. 
W okresie od 8 września 2014r. do 31 

grudnia 2014r. szkoła realizowała zadania 

konkursowe w ramach projektu „Aktywna 

szkoła – aktywny uczeń”. Głównym ce-

lem konkursu było propagowanie zdrowe-

go stylu życia poprzez aktywność fizyczną 

i zdrowe odżywianie. W ramach wyzna-

czonych zadań uczniowie poszczególnych 

klas wykonywali plakaty i gazetkę ścienną 

na temat zdrowego trybu życia, uczestni-

czyli w spotkaniu z przedstawicielami 
sportu (młodym piłkarzem ręcznym Wisły 

Płock, prezesami lokalnych klubów sporto-

wych) i służby zdrowia, prowadzili zajęcia 

ruchowe po kierunkiem nauczyciela wy-
chowania fizycznego, brali udział w kon-

wersatoriach poświęconych zagadnieniom 

zdrowego stylu życia. Realizacji zadania 

podjęli się wszyscy nauczyciele szkoły, 

natomiast koordynatorem zadań były Mar-

tyna Adamska i Karolina Czerwińska. 
Nasza szkolna biblioteka realizowała 

zadania konkursowe w okresie od 1 paź-

dziernika 2014 r. do 28 lutego 2015 r. 
i otrzymała tytuł – Biblioteka Przyjazna 
Uczniowi. Celem konkursu było populary-

zowanie wśród uczniów czytelnictwa, za-

chęcenie do udziału w imprezach propo-
nowanych przez bibliotekę oraz prezenta-

cja różnorodnych i ciekawych działań bi-

bliotekarza. W ramach konkursu należało 

wykonać dziesięć zadań, których realizacji 

podjęła się Małgorzata Woroniecka. 
Zadania obejmowały konkursy 

(plastyczny, czytelniczy, recytatorski), lek-
cje biblioteczne, pogadanki promujące 

czytelnictwo, współpracę z biblioteką 

gminną oraz lokalnym środowiskiem, pra-

cę z uczniem zdolnym i uczniem mającym 

problemy w nauce. 
Wszystkie działania prowadzone w ciągu 

pięciu miesięcy były sukcesywnie opisy-

wane i dokumentowane zdjęciami lub fil-

mami i podlegały wnikliwej ocenie. W I 
edycji konkursu wzięło udział 111 bibliotek 

szkolnych z całej Polski. Otrzymany tytuł 

jest dużym wyróżnieniem dla naszej szkol-

nej biblioteki i potwierdza jej duże zaanga-

żowanie na rzecz rozwoju czytelnictwa, 

pasji i zainteresowań artystycznych oraz 

literackich uczniów klas I-VI. 
Natomiast w okresie od 12 grudnia 

2014r. do 30 kwietnia 2015r. wykonywali-
śmy zadania przewidziane regulaminem 

konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”. 

W ramach realizacji projektu odbyło się 

spotkanie z policjantem, wycieczka klas 
drugich do Komendy Miejskiej Policji w 
Płocku, uczniowie wykonywali prace pla-

styczne, gdzie prezentowali wiele pomy-
słów na poprawienie bezpieczeństwa za-

równo na drodze. Zorganizowany został 

szkolny konkurs „Znam przepisy ruchu 

drogowego – jestem bezpieczny”. Ucznio-

wie pisali wiersze na temat bezpieczeń-

stwa na drogach - dzieci wykazały się po-

mysłowością i wymyśliły ciekawe wiersze. 

Odbył się apel, podczas którego prezento-

wano najciekawsze wiersze, przeprowa-
dzona została prelekcja na temat właści-

wego zachowania się w sytuacji wypadku. 

Celem udziału w projekcie było rozbudza-

nie twórczej aktywności uczniów, ich po-

mysłowości, propagowanie właściwych 

postaw w uczestnictwie w ruchu drogo-
wym oraz rozwijanie zainteresowań. Za 

projekt odpowiedzialne były Monika Woliń-

ska i Elżbieta Podwiązka.   
Dziękujemy nauczycielom, których życz-

liwość, zaangażowanie i pomoc przyczyni-

ły się do odniesionego sukcesu. Specjalne 

podziękowania kierujemy do uczniów, 

którzy wzięli udział w prowadzonych przez 

nas formach zajęć i konkursach. 
Monika Wolińska 
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wyjechaliśmy do Gdańska na obóz na-

ukowy, czyli spotkanie z nauką w ramach 

Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Wieczorem 

udaliśmy się na spacer nad morze w 

Gdańskich Brzezinach. Kolejny dzień to 

wyprawa na  Hel i zajęcia w fokarium, 

zwiedzanie latarni morskiej i całego pół-

wyspu. Potem pojechaliśmy do Gdyni, 

tam zwiedzaliśmy port poznając pracę 

portowca i stoczniowca. W środę udali-

śmy się na  zajęcia na Politechnice 

Gdańskiej „Co w gazie piszczy” wiedza o 

pozyskiwaniu gazu z łupków. Poznaliśmy 

zagadnienia związane z wydobyciem 

węglowodorów ze złóż niekonwencjonal-

nych tj. „wędrówką” gazu z wnętrza Zie-

mi. Ponadto zwróciliśmy uwagę na kwe-

stię ochrony środowiska oraz gospodarki 

odpadami. Podczas warsztatów mieliśmy 

materiały udostępnione bezpośrednio z 

miejsc objętych pracami wydobywczymi 

– rdzenie, płyny produkcyjne. 
Kolejny dzień obfitował w różnego 

rodzaju zajęcia, najpierw w Centrum 

Techniki Okrętowej poznaliśmy pracę 

inżynierów, konstruktorów statków. Były 

dla nas udostępnione stanowiska i obiek-

ty badawcze, takie jak: głębokowodny 

basen holowniczy, Laboratorium Offsho-
re, tunel aerodynamiczny, stanowisko do 
przygotowania modeli kadłubów, stano-

wiska do badań urządzeń techniki me-

dycznej, Laboratorium Badań Ognio-

wych, Laboratorium Akustyczne. Pod-
czas prezentacji odbyły się pokazy labo-

ratoryjne badań: modelowych statków/

innych obiektów pływających; izolacyjno-

ści akustycznej oraz odporności ogniowej 

drzwi/innego obiektu budowlanego; zo-
stały także omówione systemy wspoma-

gające układ krążenia człowieka. 
Potem  Starówka Gdańska i podróż stat-

kiem na Westerplatte oraz lekcja historii, 
którą poprowadziła dla nas Pani Iwona 

Jaroszewska. Zmagania w parku lino-
wym w Brzeźnie to wyzwanie dla spraw-

dzenia wytrzymałości i umiejętności każ-

dego z nas. Na koniec dnia spacer z nie-
toperzami. Nietoperze, jedyne zdolne do 
aktywnego lotu ssaki, wciąż zadziwiają 

ludzi – nie tylko laików, ale również na-

ukowców, którzy dopiero w ostatnich 

latach zaczynają odsłaniać tajemnice 

tych sympatycznych, ale skrytych przed 
ludzkimi oczami zwierząt. Krótkie wpro-

wadzenie zapoznało uczestników z pod-

stawową wiedzą o życiu nietoperzy, a 

zwłaszcza o echolokacji - niedostępnym 

dla ludzkich zmysłów sposobie odnajdo-

wania drogi w ciemnościach nocy za 

pomocą ultradźwięków. Zaprezentowane 

zostały również metody badań, służące 

dziś naukowcom do rejestracji i analizy 

wydawanych przez nietoperze głosów – 
łącznie z przykładami prawdziwych na-

grań i ich barwnego, graficznego obrazu 

na ekranie komputera. Wreszcie udali-
śmy się nad pobliskie wody i skraje lasu, 

aby obserwować z bardzo bliska – polu-
jące tam gatunki nietoperzy. Zapoznali-

śmy się z ich stylem lotu, sposobem po-

lowania na owady, a nawet 
„podsłuchaliśmy” ich sygnały echoloka-

cyjne za pomocą detektora ultradźwię-

ków. 
W piątek  22 maja po śniadaniu odbyły 

się  warsztaty in vitro w życiu roślin, w 

P o m o r s k i m  P a r k u  N a u k o w o -
Technologicznym w Gdyni. Potem po-
wrót do hotelu i wyjazd do Płocka. 
 

Młodzież Gimnazjum 
 w Radzanowie 
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Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Koper-

nika w Zespole Szkół w Radzanowie 

uczestniczyła w bieżącym roku szkolnym 

w trzech ogólnopolskich konkursach orga-

nizowanych przez Studium Prawa Euro-
pejskiego i w każdym otrzymała certyfikaty 

potwierdzające otrzymanie tytułu. 
W okresie od 8 września 2014r. do 31 

grudnia 2014r. szkoła realizowała zadania 

konkursowe w ramach projektu „Aktywna 

szkoła – aktywny uczeń”. Głównym ce-

lem konkursu było propagowanie zdrowe-

go stylu życia poprzez aktywność fizyczną 

i zdrowe odżywianie. W ramach wyzna-

czonych zadań uczniowie poszczególnych 

klas wykonywali plakaty i gazetkę ścienną 

na temat zdrowego trybu życia, uczestni-

czyli w spotkaniu z przedstawicielami 
sportu (młodym piłkarzem ręcznym Wisły 

Płock, prezesami lokalnych klubów sporto-

wych) i służby zdrowia, prowadzili zajęcia 

ruchowe po kierunkiem nauczyciela wy-
chowania fizycznego, brali udział w kon-

wersatoriach poświęconych zagadnieniom 

zdrowego stylu życia. Realizacji zadania 

podjęli się wszyscy nauczyciele szkoły, 

natomiast koordynatorem zadań były Mar-

tyna Adamska i Karolina Czerwińska. 
Nasza szkolna biblioteka realizowała 

zadania konkursowe w okresie od 1 paź-

dziernika 2014 r. do 28 lutego 2015 r. 
i otrzymała tytuł – Biblioteka Przyjazna 
Uczniowi. Celem konkursu było populary-

zowanie wśród uczniów czytelnictwa, za-

chęcenie do udziału w imprezach propo-
nowanych przez bibliotekę oraz prezenta-

cja różnorodnych i ciekawych działań bi-

bliotekarza. W ramach konkursu należało 

wykonać dziesięć zadań, których realizacji 

podjęła się Małgorzata Woroniecka. 
Zadania obejmowały konkursy 

(plastyczny, czytelniczy, recytatorski), lek-
cje biblioteczne, pogadanki promujące 

czytelnictwo, współpracę z biblioteką 

gminną oraz lokalnym środowiskiem, pra-

cę z uczniem zdolnym i uczniem mającym 

problemy w nauce. 
Wszystkie działania prowadzone w ciągu 

pięciu miesięcy były sukcesywnie opisy-

wane i dokumentowane zdjęciami lub fil-

mami i podlegały wnikliwej ocenie. W I 
edycji konkursu wzięło udział 111 bibliotek 

szkolnych z całej Polski. Otrzymany tytuł 

jest dużym wyróżnieniem dla naszej szkol-

nej biblioteki i potwierdza jej duże zaanga-

żowanie na rzecz rozwoju czytelnictwa, 

pasji i zainteresowań artystycznych oraz 

literackich uczniów klas I-VI. 
Natomiast w okresie od 12 grudnia 

2014r. do 30 kwietnia 2015r. wykonywali-
śmy zadania przewidziane regulaminem 

konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”. 

W ramach realizacji projektu odbyło się 

spotkanie z policjantem, wycieczka klas 
drugich do Komendy Miejskiej Policji w 
Płocku, uczniowie wykonywali prace pla-

styczne, gdzie prezentowali wiele pomy-
słów na poprawienie bezpieczeństwa za-

równo na drodze. Zorganizowany został 

szkolny konkurs „Znam przepisy ruchu 

drogowego – jestem bezpieczny”. Ucznio-

wie pisali wiersze na temat bezpieczeń-

stwa na drogach - dzieci wykazały się po-

mysłowością i wymyśliły ciekawe wiersze. 

Odbył się apel, podczas którego prezento-

wano najciekawsze wiersze, przeprowa-
dzona została prelekcja na temat właści-

wego zachowania się w sytuacji wypadku. 

Celem udziału w projekcie było rozbudza-

nie twórczej aktywności uczniów, ich po-

mysłowości, propagowanie właściwych 

postaw w uczestnictwie w ruchu drogo-
wym oraz rozwijanie zainteresowań. Za 

projekt odpowiedzialne były Monika Woliń-

ska i Elżbieta Podwiązka.   
Dziękujemy nauczycielom, których życz-

liwość, zaangażowanie i pomoc przyczyni-

ły się do odniesionego sukcesu. Specjalne 

podziękowania kierujemy do uczniów, 

którzy wzięli udział w prowadzonych przez 

nas formach zajęć i konkursach. 
Monika Wolińska 

Konkurs KRUS rozstrzygnięty 
„Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie 

pluszaki” - pod takim tytułem Kasa Rolni-

czego Ubezpieczenia Społecznego zor-

ganizowała piąty konkurs plastyczny dla 

dzieci ze szkół podstawowych na teren-

ach wiejskich.  
Na obszarze działania Placówki Tere-

nowej KRUS w Płocku udział w konkursie 

wzięło 274 uczniów z 14 szkół. Z terenu 

gminy Radzanowo do udziału w konkur-

sie zgłosiła się Szkoła Podstawowa w 

Radzanowie. 
W gronie laureatów konkursu na etapie 

gminnym znaleźli się: 
• w grupie wiekowej klas 0-3: 
I miejsce – Mateusz Sobiecki z klasy 1 ze 
Szkoły Podstawowej w Radzanowie, 
II miejsce – Martyna Trzcińska z klasy 3 

ze Szkoły Podstawowej w Radzanowie, 
III miejsce – Lena Koziczyńska z klasy 3 

ze Szkoły Podstawowej w Radzanowie. 
• w grupie wiekowej klas 4-6: 
I miejsce – Gabriela Tybuś z klasy 6 ze 

Szkoły Podstawowej w Radzanowie, 
II miejsce - Mikołaj Matuszewski z klasy 6 

ze Szkoły Podstawowej w Radzanowie, 

III miejsce – Karolina To-
karska z klasy 6 ze 
Szkoły Podstawowej w 

Radzanowie. 
Nagrody rzeczowe i dy-
p l o m y  l a u r e a t o m 
konkursu wręczyli Wójt 

Gminy Radzanowo Syl-
wester Ziemkiewicz oraz 
Kierownik Placówki Tere-
nowej KRUS w Płocku 

Jarosław Mioduski.  
ZR 



Komisja Rewizyjna: 
1) Jacek Szymański - Przewodniczący Komisji 
2) Marcin Kochanowski - Członek Komisji 
3) Agata Trojanowska - Członek Komisji 
Komisja Oświaty, Budżetu, Bezpieczeństwa i 
Spraw Socjalnych: 
1) Robert Tokarski - Przewodniczący Komisji 
2) Krzysztof Czerwiński - Zastępca Przewodniczącego 
3) Ewa Koziczyńska - Członek Komisji 
4) Ryszard Jóźwiak - Członek Komisji 
5) Krzysztof Sobczak - Członek Komisji  
6) Sławomir Trojanowski – Członek Komisji 
 Komisja Rolnictwa i Gospodarki: 
1) Adam Pietrzak - Przewodniczący Komisji 
2) Kazimierz Gajewski - Zastępca Przewodniczącego 
3) Robert Kozłowski - Członek Komisji 
4) Krzysztof Janecki.- Członek Komisji 
5) Michał Sobiecki - Członek Komisji 

Rada Gminy 
Radzanowo  

Sochacka Jolanta Anna  - Przewodnicząca Rady Gminy 
Koziczyńska Ewa  - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Jóźwiak Ryszard -  Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Czerwiński Krzysztof  - Radny 
Gajewski Kazimierz  Jan – Radny 
Janecki Krzysztof - Radny  
Kochanowski Marcin – Radny 
Kozłowski Robert Krzysztof – Radny 
Pietrzak Adam - Przewodniczący Komisji Rady 
Szymański Jacek - Radny 
Tokarski Robert - Radny 
Trojanowska Agata - Radna 
Trojanowski Sławomir - Radny 
Sobczak Krzysztof - Radny 
Sobiecki Michał - Radny  

Wydawca 
Urząd Gminy Radzanowo 
ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo 

 Redakcja  
Gminne Centrum Informacji w Radzanowie 
ul. Szkolna 3, 09-451 Radzanowo 
tel. (24) 265 44 19 
e-mail: gci@radzanowo.pl  
www.radzanowo.pl  

Druk 
AGORA 
ul. Daniszewska 27, Warszawa 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanowo 

Miesiąc 2015  
Odpady zmieszane – dzień 

odbioru 
Odpady segregowane – dzień 

odbioru 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny (w całości), opony 

(od samochodów osobowych), zużyte baterie i akumulatory 

Miejsce odbioru odpadów Data i godzina 

Harmonogram odbioru dla:  Ciółkowo, Ciółkówko, Czerniewo, Śniegocin, Trębin, Ślepkowo Szlacheckie, Woźniki Paklewy 

Lipiec 2 2 Ciółkowo przy sklepie 22.10.2015r. godz. 7:00 – 7:30 
Sierpień 6 6 Ciółkówko plac przy figurce 22.10.2015r. godz. 8:00 – 8:30 
Wrzesień 3 3 Trębin u P. Sołtysa Trębin 2 22.10.2015r. godz. 9:00 -  9:30 

Październik  1  1  
Ślepkowo Szlacheckie na boisku 21.10.2015r. godz. 17:30 - 18:30 

Śniegocin przy świetlicy  22.10.2015r. godz. 10:00 – 10:30  
Listopad 5 5 Woźniki Paklewy u P. Sołtysa Woźniki Paklewy 9 22.10.2015r. godz. 11:00 – 11:30 
Grudzień 3 3 Czerniewo plac przy sklepie 22.10.2015r. godz. 12:00 – 12:30 

Harmonogram odbioru dla:  Ślepkowo Królewskie, Woźniki, Radzanowo ulica: Wschodnia, Wesoła, Jasna, Cicha, Osiedlowa, Sportowa 

Lipiec 1 1 
Radzanowo plac przed spichlerzem  21.10.2015r. godz. 7:00 – 9:00  Sierpień 5 5 

Wrzesień 2 2 

Październik 7 7 Woźniki przy remizie OSP 21.10.2015r. godz. 14:30 – 15:30 

Listopad 4 4 Ślepkowo Królewskie skrzyżowanie  
obok p. Sołtysa 

21.10.2015r. godz. 16:00 - 17:00 
Grudzień 2 2 

Harmonogram odbioru dla: Szczytno, Wólka, Radzanowo – Lasocin, Radzanowo ulica: Płocka, Ostatnia, Wodzymin 14, Kwiatowa 2 

Lipiec 7 7 
Radzanowo plac przed spichlerzem  21.10.2015r. godz. 7:00 – 9:00  Sierpień 4 4 

Wrzesień 1 1 

Październik 6 6 
Radzanowo – Lasocin u P. Sołtysa,  

Radzanowo – Lasocin 21 
21.10.2015r. godz. 9:30 – 10:30 

Listopad 3 3 Szczytno obok przystanku 21.10.2015r. godz. 11:00 – 12:00 
Grudzień 1 1 Wólka plac przy świetlicy 21.10.2015r. godz. 12:30 – 13:30 

Harmonogram odbioru dla:  Chełstowo, Kosino, Łoniewo, Radzanowo - Dębniki 

Lipiec 3 3 Chełstowo plac przy świetlicy 22.10.2015r. godz. 14:30 – 15:00 

Sierpień 7 7 Dębniki obok hydroforni 22.10.2015r. godz. 15:30 – 16:30 
Wrzesień 4 4 Kosino plac przy sklepie 22.10.2015r. godz. 17:00 – 18:00 

Październik 2 2 
Łoniewo przy metalowym krzyżu  22.10.2015r. godz. 18:30 – 19:00  

Listopad 6 6 
Grudzień 4 4   

Harmonogram odbioru dla: Radzanowo ulica: Begno, Dębowa, Długa, Dojazdowa, Jaśminowa, Jodłowa, Klonowa, Kredytowa, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Marii Konopnickiej, Medyczna, Par-
kowa, Piękna, Rolna, Słoneczna, Sobota, Sosnowa, Szkolna, Wiosenna, Wiśniowa, Zielona, Żurawia 

Lipiec 6 6 

Radzanowo plac przed spichlerzem 21.10.2015r. godz. 7:00 – 9:00 

Sierpień 3 3 
Wrzesień 7 7 

Październik 5 5 
Listopad 2 2 
Grudzień 7 7 

Harmonogram odbioru dla:  Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo 

Lipiec 10 10 

Nowe Boryszewo plac przy remizie OSP 17.11.2015r godz. 8:00-9:00 

Sierpień 14 14 
Wrzesień 11 11 

Październik 9 9 
Listopad 13 13 
Grudzień 11 11 

Harmonogram odbioru dla:  Kostrogaj, Stróżewko 

Lipiec 17 17 
Kostrogaj pobocze naprzeciwko Sołtysa 17.11.2015r godz. 9:20 – 10:20 Sierpień 21 21 

Wrzesień 18 18 
Październik 16 16 

Stróżewko główne skrzyżowanie 17.11.2015r  godz. 10:40 – 11:40 Listopad 20 20 
Grudzień 18 18 

Harmonogram odbioru dla:  Brochocin, Brochocinek, Dźwierzno, Męczenino 

Lipiec 14 14 Brochocin plac przy sklepie 17.11.2015r. godz. 12:00 – 13:00 
Sierpień 11 11 Brochocinek u Sołtysa – Brochocinek 23 17.11.2015r. godz. 13:20 – 14:20 
Wrzesień 8 8 

Dźwierzno na pierwszym skrzyżowaniu 17.11.2015r. godz. 14:40 – 15:40 
Październik 13 13 

Listopad 10 10 
Męczenino przy świetlicy wiejskiej 17.11.2015r. godz. 16:00 – 17:00 

Grudzień 8 8 

Harmonogram odbioru dla:  Białkowo, Chomętowo, Wodzymin, Juryszewo 

Lipiec 21 21 Białkowo przy świetlicy wiejskiej 19.11.2015r.. godz. 8:00 – 9:00 
Sierpień 18 18 

Chomętowo u Sołtysa Chomętowo 23 19.11.2015r. godz. 9:20 – 10:20 
Wrzesień 15 15 

Październik 20 20 
Wodzymin przy świetlicy wiejskiej 19.11.2015r. godz. 10:40 – 11:40 

Listopad 17 17 
Grudzień 15 15 Juryszewo plac przy remizie 19.11.2015r. godz. 12:00 – 13:00 

Harmonogram odbioru dla:  Rogozino 

Lipiec 24 24 

Rogozino plac przed bankiem 19.11.2015r. godz. 13:20 – 14:20 

Sierpień 28 28 
Wrzesień 25 25 

Październik 23 23 
Listopad 27 27 
Grudzień 22 22 


