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Wieczór Sobótkowy w Radzanowie to 

święto śpiewu i tańca, puszczania wian-

ków oraz integracji i zabawy do białego 

rana. Nasi przodkowie obchodzili ten dzień 

biesiadowaniem przy ognisku rozpalanym 

nad stawami. Współcześnie kultywujemy 

tę tradycję, podziwiając występy artystycz-

ne i uczestnicząc w uroczystym pochodzie 

z wiankami i pochodniami. 

Część artystyczną rozpoczęli najmłodsi, 

czyli przedszkolaki z Samorządowego 

Przedszkola w Radzanowie. Pod kierun-

kiem C. Wójcik przygotowali wspaniałe 

show. Ich występ odpędził deszcz i rozba-

wił publiczność do łez, za co mali wyko-

nawcy otrzymali gromkie brawa. Zdolności 

aktorskie i świetną charakteryzację poka-

zały dzieci z kl. Ic SP im. M. Kopernika w 

Radzanowie. Pod czujnym okiem wycho-

wawczyni S. Wajdowicz zinterpretowały 

"Rzepkę" (J. Tuwim). Ich rówieśnicy z kl. Ib 

z wychowawczynią S. Adamiak przygoto-

wały wiersze i piosenki o wakacjach i ro-

dzicach. Popisy artystyczne dały także 

uczniowie i absolwenci SP im. Cz. Hińca w 

Rogozinie. Zespoły No Name i ADHD two-

rzą uzdolnieni młodzi ludzie wraz z instruk-

torami N. Pałysą i J. Jakowskim, którzy 

ucząc się i w szkole, i na zajęciach poza-

lekcyjnych sięgają po ambitny repertuar 

zespołów typu Lombard, Metallica. Przed-

stawicielką SP w Ciółkówku była solistka 

Natalia Kobielska przygotowana przez I. 

Zalewską. Natalia zaprezentowała także 

utwory ćwiczone z instruktorem R. Pod-

ress (CKiS). Ponadto zaśpiewały: Oliwia 

Witkowska, Natalia Pęcherzewska i zespół 

najmłodszych wokalistek. Pożegnalny 

recital dała Kinga Siedlich, która z rąk Dy-

rektora CKiS M. Kosielińskiej otrzymała 

specjalne podziękowanie za wieloletnią 

współpracę i reprezentowanie Gminy w 

konkursach i na licznych festiwalach. Do 

gratulacji i podziękowań dołączyli również 

Wójt Gminy Radzanowo Sylwester Ziem-

kiewicz i Przewodnicząca Rady Gminy 

Radzanowo Jolanta Sochacka. Świetny 

pokaz dały także grupy taneczne uczące 

się w CKiS pod kierunkiem choreografa J. 

Rączkiewicz-Bezdziek. Grupa młodsza 

zadebiutowała przed szeroką publiczno-

ścią prześlicznym motylim pląsem, a ze-

spół Little Sparks po raz kolejny zachwycił 

podnoszeniami i piruetami. Chór Złota 

Jesień z akompaniatorem T. Sarniakiem 

zaprezentował piosenkę kabaretową i kilka 

biesiadnych, a zespół Vataha dał koncert 

o mocnym rockowym brzmieniu.  

Sobótka miała w tym roku sporo atrakcji 

towarzyszących: przejażdżki kucykiem, 

imitacyjne i realne łowienie ryb (Sekcja 

Wędkarska), rękodzieła (Anielski Kre-

dens), pokazy pierwszej pomocy (PCK O/

Płock), warsztaty o ochronie jeży 

(Fundacja FLZP Młodzi Razem), stoisko 

kosmetyczne AVON, egzotyczne zwierzę-

ta Ranczowiska i Zwierzakolubów oraz 

kiermasz książek Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej. Największym hitem okazało się 

podróżowanie Ciuchcią Tumską na trasie 

Radzanowo-Woźniki.  

Wójt Sylwester Ziemkiewicz przypo-

mniał, że Noc Świętojańska to święto sło-

wiańskie, obchodzone w najkrótszą w roku 

noc, magiczną, pełną czarów i wróżb, któ-

rej istotą jest jedność, radość, miłość i 

pomyślność, a poszukiwane kwiatu papro-

ci oraz wyplatanie i rzucanie na wodę 

wianków z ziół i kwiatów polnych to naj-

ważniejsze obrzędy. Pobliski park i stawy 

bardzo sprzyjają organizowaniu obchodów 

sobótkowych właśnie w Radzanowie. 

Uczestnicy po raz kolejny wzięli udział w 

uroczystym pochodzie. Tym razem na 

wody radzanowskich stawów rzucane były 

wianki zgłoszone w konkursie ogłoszonym 

przez Dyrektora CKiS, do którego przystą-

pili: rada sołecka Nowe Boryszewo, Sto-

warzyszenie Nadzieja dla Wszystkich z 

Rogozina, Stowarzyszenie Anielski Kre-

dens z Rogozina, młodzież sołectwa Kosi-

no, Samorządowe Przedszkole w Radza-

nowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 

Radzanowo, Warsztaty Terapii Zajęciowej 

z Męczenina, Forum Młodych Ludowców, 

grupa nieformalna sołectwa Radzanowo-

Lasocin i świetlica wiejska w Męczeninie. 

Komisja konkursowa przyznała: I miejsce 

dla Katarzyny Zielińskiej, Małgorzaty Ol-

czak i Ewy Janiak (Radzanowo-Lasocin), 

II miejsce dla Moniki Raczyńskiej, Renaty 

Majchrzak i Małgorzaty Słomińskiej 

(Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radza-

nowo) oraz III miejsce dla Sylwii Jankow-

skiej i Joanny Jankowskiej (świetlica wiej-

ska w Męczeninie). Fundatorami nagród 

konkursowych byli: Radni Gminy Radza-

nowo, Centrum Kultury i Sportu w Radza-

nowie oraz Sekcja Wędkarska.  

Liczne atrakcje i kilkugodzinne występy 

artystyczne były możliwe dzięki współpra-

cy wielu osób i instytucji. Organizatorem 

głównym wydarzenia było Centrum Kultury 

i Sportu w Radzanowie wspierane przez 

Wójta Gminy Radzanowo Sylwestra Ziem-

kiewicza, Radnych Gminy Radzanowo, 

Gminne Centrum Informacji, Gminną Bi-

bliotekę Publiczną w Radzanowie, Zakład 

Gospodarczy przy UG w Radzanowie, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radza-

nowo, Sekcję Wędkarską i Forum Młodych 

Ludowców. Partnerami wydarzenia byli: 

Stowarzyszenie Anielski Kredens, PCK 

Oddział w Płocku, AVON, Zwierzakolu-

by, Ranczowisko, Fundusz Lokalny Ziemi 

Płockiej "Młodzi Razem" oraz Starostwo 

Powiatowe w Płocku.  

Szczególne podziękowania za otwar-

tość, serce i bezinteresowność organizato-

rzy kierują do przedsiębiorców i ludzi do-

brej woli: TOLEX-MET A. Kupniewski; 

CEKO-PLAST s.j. A. Kwiatkowski, J. 

Kwiatkowski; OPATRANS Ł. Opatrzyk; 

WRW-S BANGO s.j. S. Goszczycki, Z. 

Banaszczak, W. Nowicki; M.D.P. DUBLAS 

s.j.; LOKK A. Kobierecki; E. Przygoda Do-

radztwo Podatkowe JOWITA; P. Tokarski 

Radny Powiatu Płockiego; Centrum Za-

baw HAPPY PARK; PPH OKRUSZEK T. 

Jarosiński; MALAGA J. i K. Ślepowrońscy; 

NADAR D. Krysiak; Pizzeria CZTERY 

PORY ROKU A. Gajewska; Sklep Muzycz-

ny J. Kamiński; Sklep MAX-BAX w Radza-

nowie; ZNICZLAND M. Banasiewicz; W. 

Mioduski oraz WORD, którzy rzeczowo i 

finansowo wsparli organizację wydarze-

nia.  Za pomoc techniczną i poprowadze-

nie atrakcji towarzyszących organizatorzy 

dziękują wszystkim wolontariuszom oraz 

2. DSH "Wędrowne Ptaki" z Radzanowa.  
 

Centrum Kultury i Sportu  

w Radzanowie 
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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 - Obsługa Programu 500+ 
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.: 24 261 34 84/661 381 943 
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 

Co z linią nr 34? Brak pasażerów. Jaka przyszłość?  
Publiczny transport zbiorowy to ważna 

dla mieszkańca jak i dla samorządu tery-

torialnego działalność zaspokajająca 

jedną z potrzeb, potrzebę komunikacji – 

przemieszczania się. 

Według definicji ustawowej, mianem 

transportu publicznego zbiorowego okre-

ślono powszechnie dostępny, regularny 

transport osób wykonywany w określo-

nych odstępach czasu i po określonej 

linii komunikacyjnej. 

Z takiej definicji wynika, że aby dany 

przewóz mógł być uznany za mieszczą-

cy się w ramach transportu zbiorowego, 

musi spełniać trzy przesłanki, którymi 

są: 

1. powszechna dostępność, czyli każda 

osoba spełniająca regulamin przewoź-

nika winna mieć prawo do korzystania 

z danego środka transportu, 

2. regularność wykonywania w określo-

nych odstępach czasu – ramy rozkładu 

jazdy, 

3. realizacja po określonej linii lub sieci 

komunikacyjnej. 

Wymagania powyższe spełnia między 

innymi na terenie gminy Radzanowo 

linia nr 34 relacji Płock – Stróżewko – 

Rogozino – Płock, obsługiwana przez 

autobusy Komunikacji Miejskiej – Płock 

Sp. z o. o. Przewozy na tej linii realizo-

wane są na podstawie porozumienia 

Gminy Radzanowo z Miastem Płockiem. 

Liczba kursów realizowanych w dni po-

wszednie wynosi 6 a w dni wolne 

(sobotę i niedzielę) 2. 

Załączona mapa przebiegu linii autobu-

sowej pokazuje skomunikowanie z cen-

trami handlowymi i usługowymi w dziel-

nicach Podolszyce. Znacząca ilość linii 

autobusowych z siatki połączeń prze-

woźnika KM Płock pozwala na korzysta-

nie i dotarcie po przesiadce do dowolne-

go przystanku w mieście Płocku lub po-

za jego granicami, tam gdzie docierają 

autobusy miejskie. 

Jednakże z informacji jakie docierają od 

realizatora przewozów ( KM Płock ) wy-

nika, że zainteresowanie przejazdami na 

tej linii jest znikome a autobusy świecą 

pustkami. Powstaje pytanie co dalej z 

linią nr 34?, czy jest sens ekonomiczny 

utrzymywania połączenia? Na margine-

sie warto dodać, że tak zwany 1 wozoki-

lometr, czyli 1 kilometr przejechany 

przez dany autobus kosztuje budżet 

Gminy Radzanowo, a więc każdego z 

mieszkańców około 3,50 zł. A jest to 

stawka wynegocjowana na okres prób-

ny. W przypadku dalszego braku ekono-

miczności trasy KM Płock informuje, iż 

ta stawka może wynosić ponad 6 zł. za 

przejechany kilometr.  

W związku ze znikomym zainteresowa-

niem kursami KM Płock wystąpił z pro-

pozycją wstrzymania linii nr 34 na okres 

wakacji, kiedy to pasażerów ze względu 

na przerwę w nauce może być jeszcze 

mniej. Linia zostanie wstrzymana na 

miesiące lipiec i sierpień. Od września 

nastąpi ponowne uruchomienie kursów. 

Jednak jeżeli do końca roku liczba pasa-

żerów nie wzrośnie to przyszłość linii 34 

może być niepewna.  

Co może zachęcić mieszkańców aby od 

września korzystali z linii nr 34? Być 

może zapowiadane przez Komunikację 

Miejską w Płocku zmiany w taryfie prze-

wozowej, dotyczące wprowadzenia bile-

tów przesiadkowych 60 i 90 minutowych 

w cenach ( odpowiednio 4 zł normalny, 2 

zł ulgowy i 5 zł normalny, 2,50 zł ulgo-

wy). Być może wzrośnie zainteresowa-

nie transportem publicznym po wprowa-

dzeniu od sierpniaw centrum płocka 

płatnej strefy parkowania.  

NOWE ZASADY DOTYCZĄCE BILE-

TÓW Strefa B:  

- bilet jednoprzejazdowy przesiadko-

wy (60 minut), uprawniający do jednego 

przejazdu jednym kursu środka trans-

portu od momentu skasowania biletu do 

końca trasy lub uprawniający do nie-

ograniczonej liczby przejazdów do 60 

minut od momentu skasowania biletu: 4 

zł (normalny) i 2 zł (ulgowy) 

- bilet 90-minutowy uprawniający do 

nieograniczonej liczby przejazdów do 90 

minut od momentu skasowania: 5 zł 

(normalny) i 2,50 zł (ulgowy); 

- bilet 15-dniowy uprawniający do nie-

ograniczonej liczby przejazdów do go-

dziny 23.59 15-go dnia terminu ważno-

ści: 74 zł (normalny) i 37 zł (ulgowy); 

- bilet 30-dniowy od poniedziałku do 

piątku uprawniający do nieograniczonej 

liczby przejazdów w tych dniach do go-

dziny 23.59 30-go dnia terminu ważno-

ści: 84 zł (normalny) i 42 zł (ulgowy); 

- bilet 30-dniowy uprawniający do nie-

ograniczonej liczby przejazdów w tych 

dniach do godziny 23.59 30-go dnia 

terminu ważności: 130 zł (normalny) i 65 

zł (ulgowy); 

- bilet 90-dniowy od poniedziałku do 

piątku uprawniający do nieograniczonej 

liczby przejazdów w tych dniach do go-

dziny 23.59 90-go dnia terminu ważno-

ści: 220 zł (normalny) i 110 zł (ulgowy); 

- bilet 90-dniowy uprawniający do nie-

ograniczonej liczby przejazdów do go-

dziny 23.59 90-go dnia terminu ważno-

ści: 340 zł (normalny) i 170 zł (ulgowy) 

 
Marcin Kuczkowski 

Realizacja Programu „Rodzina 500 +” 
Od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. do 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Radzanowie wpłynęło 726 wniosków. 

Zdecydowana większość mieszkańców 

naszej Gminy złożyła je w formie papie-

rowej, natomiast drogą elektroniczną 

otrzymaliśmy ich 87. Wydano 695 decyzji 

przyznających świadczenie, a do rozpa-

trzenia pozostało 26 wniosków. 

Jeśli wniosek o świadczenie wycho-

wawcze został złożony w ciągu trzech 

miesięcy od startu programu "Rodzina 

500 +", tj. w okresie od 1 kwietnia do 1 

lipca 2016 r., gmina ma czas do trzech 

miesięcy, licząc od dnia złożenia wnio-

sku z prawidłowo wypełnionymi doku-

mentami, na wydanie decyzji i wypłace-

nie świadczenia wychowawczego z wy-

równaniem od miesiąca kwietnia br. Roz-

patrzenie wniosku i wypłata świadczenia 

może nastąpić wcześniej. 

W przypadku wniosków złożonych po 

dniu 1 lipca  br. obowiązuje zasada, że 

dla wniosków złożonych do 10. dnia mie-

siąca włącznie wydanie decyzji i wypłata 

świadczenia za dany miesiąc nastąpi do 

końca tego miesiąca. Wniosek złożony 

po 10. dniu danego miesiąca oznacza, 

że organ wyda decyzję i wypłaci świad-

czenie najpóźniej do ostatniego dnia 

kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za 

cały miesiąc, w którym wniosek został 

złożony. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje 

na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodzi-

ny w przeliczeniu na osobę nie przekra-

cza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem 

rodziny jest dziecko niepełnosprawne, 

świadczenie wychowawcze przysługuje 

na pierwsze dziecko pod warunkiem, że 

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 

nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. 

Pierwszy okres, na który ustalane jest 

prawo do świadczenia wychowawczego, 

rozpoczął się 1 kwietnia  br. i zakończy 

się dnia 30 września 2017 r. W przypad-

ku ustalania prawa do świadczenia wy-

chowawczego na pierwszy okres, rokiem 

kalendarzowym, z którego dochody sta-

nowią podstawę ustalenia prawa do 

świadczenia wychowawczego, jest rok 

kalendarzowy 2014. Prawo do świadcze-

nia ustala się z uwzględnieniem określo-

nych ustawą przepisów o utracie i uzy-

skaniu dochodu (art. 2 ust. 19 i ust. 20). 

W przypadku zmian mających wpływ na 

prawo do świadczenia wychowawczego, 

w szczególności zaistnienia okoliczności 

wymienionych w oświadczeniu, uzyska-

nia dochodu lub wystąpienia innych oko-

liczności mających wpływ na prawo do 

świadczenia wychowawczego, w tym 

związanych z koniecznością ponownego 

ustalenia prawa do tego świadczenia na 

podstawie art.7 ust.1-4 ustawy z dnia 11 

lutego 2016 roku o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci, osoba ubiegająca 

się jest zobowiązana niezwłocznie po-

wiadomić o tych zmianach podmiot reali-

zujący świadczenie wychowawcze. Nie 

poinformowanie organu właściwego pro-

wadzącego postępowanie w sprawie 

świadczenia wychowawczego o zmia-

nach, o których mowa powyżej, może 

skutkować powstaniem nienależnie po-

branego świadczenia wychowawczego, a 

w konsekwencji- koniecznością jego 

zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za 

opóźnienie. 

Obowiązek informowania o zmianach w 

sytuacji dochodowej rodziny, w szczegól-

ności uzyskania dochodu, dotyczy wy-

łącznie osób otrzymujących świadczenie 

wychowawcze na pierwsze dziecko. 

 
Ewelina Klekowicka 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

mailto:opsradzanowo@plock.home.pl
mailto:zgradzanowo@vp.pl
mailto:cks@radzanowo.pl
mailto:gci@radzanowo.pl
mailto:gbpradzanowo1@wp.pl
http://www.gimnazjumradzanowo.pl/
http://www.sp-rogozino.pl/
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Informujemy, że aktualne wnioski o 

zwrot podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywane-

go do produkcji rolnej można pobrać w 

Urzędzie Gminy lub na stronie interneto-

wej Urzędu. Wnioski będą przyjmowane 

od 1 sierpnia  do 31 sierpnia 2016 r. 

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT 

(lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu 

oleju napędowego w okresie od 1 lutego 

2016 r. do 31 lipca 2016 r. Limit zwrotu 

podatku w 2016 r. wynosi: 86,00 zł x ilość 

ha użytków rolnych, zgodnie z Rozporzą-

dzeniem Rady Ministrów z dnia 01 grudnia 

2015 r. w sprawie  stawki zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju na-

pędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2042) stawka zwrotu na 1 litr 

wynosi  1,00 zł. 

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego 

ustala się jako iloczyn ilości oleju napędo-

wego zakupionego do produkcji rolnej, 

wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwro-

tu do 1 litra określonej w rozporządzeniu 

Rady Ministrów tj. 1,00 zł, z tym, że kwota 

zwrotu podatku nie może być wyższa niż 

kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 

1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 

86 oraz powierzchni użytków rolnych bę-

dących w posiadaniu lub współposiadaniu 

producenta rolnego (w tym dzierżawio-

nych) wskazanej w ewidencji gruntów i 

budynków jako użytki rolne według stanu 

na dzień 1 lutego danego roku. Przy usta-

laniu ww. limitu nie uwzględnia się grun-

tów gospodarstw rolnych, na których za-

przestano produkcji rolnej oraz gruntów 

zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej innej niż działalność rolnicza w 

rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na 

podstawie decyzji zostanie przekazana na 

rachunek bankowy podany we wniosku w 

terminie 1 – 31 października 2016 r.  

Szczegółowe informacje można uzyskać w 

Urzędzie Gminy pok. nr 10  lub pod nr 

telefonu (24) 261 34 97 wew. 21. 

 

 Beata Marciniak 

 

Zwrot podatku akcyzowego 

Władze gminy stawiają na drogi. Pierwsze inwestycje już w przyszłym roku. 
  05 lipca br., podczas XXIII Sesji Rady 

Gminy zabezpieczono środki na budo-

wę dróg na terenie naszej gminy. Nowe 

nawierzchnie na pewno pojawią się w 

latach 2017-2018 w Radzanowie i w Ro-

gozinie.  

  Jednym z głównych kierunków działania 

władz gminy przyjętych na najbliższe lata 

jest budowa i modernizacja dróg gminnych. 

Na horyzoncie pojawia się kolejna szansa, 

by ten plan zrealizować. Wszystko za spra-

wą wniosków, które złożone zostały w 

grudniu ubiegłego roku w ramach Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. Pierwszy wniosek zakłada 

przebudowę ulicy Osiedlowej w Rogozinie 

oraz ulicy Begno w Radzanowie. Ta inwe-

stycja jest już pewna, gdyż wniosek upla-

sował się na wysokim miejscu listy rankin-

gowej opublikowanej przez Urząd Marszał-

kowski Województwa Mazowieckiego. 

Warto dodać, że był to jeden z pierwszych 

naborów na wsparcie ze strony Unii. Z 

całego Mazowsza wpłynęło prawie 800 

wniosków, zaś funduszy do rozdysponowa-

nia jest nieco ponad 39 mln euro. Łatwo 

się zatem domyślić, że nie wszyscy wnio-

skujący otrzymają wsparcie. – Cieszę się, 

że pierwszy ze złożonych przez nas wnio-

sków zakwalifikował się i otrzymamy dota-

cję. Wsparcie, które dostaniemy pokryje 

ponad 63% całej inwestycji – mówił Wójt 

gminy, Sylwester Ziemkiewicz. Przebudo-

wę ulicy Begno w Radzanowie, która bę-

dzie polegała na wykonaniu nowej na-

wierzchni asfaltowej, zajezdni autobusowej 

przy Zespole Szkół oraz parkingu przy 

boisku zaplanowano na 2017 rok. Ważna 

inwestycja została zaplanowana także w 

Rogozinie. W 2018 r. przebudowana zosta-

nie jedna z ulic w centrum miejscowości – 

ulica Osiedlowa. Wykonana będzie tam 

nawierzchnia asfaltowa, chodnik oraz od-

wodnienie drogi. Wstępna, szacunkowa 

wartość obydwu inwestycji to ponad          

1,8 mln zł, w tym dotacje z UE to blisko   

1,2 mln zł. Wkład własny gminy to nieco 

ponad 668 tys. zł.  

  Kolejny wniosek, złożony w tym samym 

programie, obejmuje modernizację drogi 

gminnej w Stróżewku oraz drogi łączącej 

Woźniki z Ciółkowem, stanowiącej dojazd 

od drogi powiatowej nr 2929W do drogi 

wojewódzkiej nr 567. Projekt ten również 

ma szansę otrzymać dotację, jednak obec-

nie nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzy-

gnięcia tej kwestii. Całość tych dwóch in-

westycji szacowana jest na 2 377 795 zł, z 

czego wkład własny gminy ma wynieść 

ponad 864 tys. zł – Jeżeli okaże się, że 

dostaliśmy wsparcie na wszystkie 4 inwe-

stycje, to łączna wartość zadań wyniesie 

ok. 4,2 mln zł, z czego pozyskana dotacja 

może stanowić nawet 2,7 mln zł – mówił 

podczas sesji Wójt Sylwester Ziemkiewicz. 

   Aby te plany doczekały się realizacji, na 

XXIII sesji radni przyjęli dwie uchwały, któ-

re zabezpieczyły w budżecie gminy środki 

potrzebne na wkład własny do planowa-

nych inwestycji. Obydwa projekty uchwał 

zostały przyjęte jednogłośnie, przy obecno-

ści 13 radnych. Otwiera to drogę do podpi-

sania umów o dofinansowanie. 

  Władze gminy ostatnio często pokazują, 

że leży im na sercu poprawa stanu dróg i 

ich modernizacja. Warto przypomnieć, że 

od początku kadencji została powołana 

ekipa do prac brukarskich w ramach Zakła-

du Gospodarczego. Efektem działań pra-

cowników tej jednostki jest m.in. parking 

przy przedszkolu w Radzanowie, chodnik 

w Stróżewku, chodnik pomiędzy ulicami 

Jasną, Wesołą i Wschodnią w Radzano-

wie, utwardzenie części placu w centrum 

Rogozina i placu w Woźnikach, czy prowa-

dzona aktualnie rozbudowa parkingu i 

utwardzenie placu przy Centrum Kultury i 

Sportu w Radzanowie. Niejednokrotnie już 

pozyskiwane były środki zewnętrzne na 

remonty dróg. - W 2015 roku udało się 

pozyskać dofinansowanie z Urzędu Mar-

szałkowskiego na modernizację drogi w 

Męczennie. W roku 2016 z tego samego 

instrumentu gmina pozyskała dofinansowa-

nie na modernizację drogi w Juryszewie – 

wymienia Wójt. Na własny koszt gmina 

wykonuje mniejsze prace drogowe, np. 

modernizację ulicy Konopnickiej, czy pla-

nowany w najbliższym czasie remont ulicy 

Wschodniej w Radzanowie. Niedawno 

zakończył się także pierwszy etap przebu-

dowy drogi w Brochocinie oraz w Nowym 

Boryszewie.  

SW 

Dotacja na pielęgnację radzanowskiego parku 
Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Warszawie pozwoli na 

realizację prac pielęgnacyjnych zieleni w 

zabytkowym parku im. Jana Kochanow-

skiego w Radzanowie. Gmina Radzanowo 

posiada aktualną inwentaryzację dendrolo-

giczną parku wraz z wykonaniem niezbęd-

nych pomiarów i określeniem stanu zacho-

wania zadrzewienia oraz zaleceniem ko-

niecznych do wykonania prac pielęgnacyj-

no-sanitarnych. Przewidziane prace będą 

obejmowały pielęgnację około 500 szt. 

drzew poprzez usunięcie suchych obumar-

łych gałęzi, usunięcie wad budowy korony 

drzew, poprawienie konstrukcji drzew i 

statyk przeciwdziałających rozłamywaniu 

się drzew, podwiązanie i zabezpieczenie 

gałęzi. Konieczność wykonania takiej pie-

lęgnacji wynika m.in.: z obowiązku zapew-

nienia bezpieczeństwa zamieszkującym 

pobliski teren oraz osobom przebywają-

cym w parku. Zadanie zostanie wykonane 

do końca 2016 roku. Sfinansowane przy-

znaną dotacją prace to wstępny etap dzia-

łań, jakie Gmina Radzanowo zamierza 

przeprowadzić na terenie zabytkowego 

parku. Jest on niezbędny, by w niedalekiej 

przyszłości zająć się wytyczaniem ścieżek 

spacerowych, budową oświetlenia i flory-

stycznym zagospodarowaniem terenów 

zielonych. 
ZR 
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Zjazd Gminnego Oddziału Związku OSP RP w Radzanowie 
W sobotę 21 maja 2016 roku odbył się XI 

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP 

RP w Radzanowie. W obradach odbywają-

cych się w CKiS w Radzanowie wzięli 

udział delegaci wszystkich jednostek OSP. 

Sprawozdanie z dotychczasowej działalno-

ści przedstawił ustępujący Zarząd oraz 

Komisja Rewizyjna. Zarząd przyjął również 

Program działalności Oddziału Gminnego 

ZOSP RP w Radzanowie na lata 2016-

2021.  

Podczas uroczystości dokonano wręcze-

nia Andrzejowi Domżalskiemu Złotego 

Znaku Związku OSP za długoletnią aktyw-

ną działalność w Ochotniczej Straży Pożar-

nej. Ponad to uhonorowano Złotym Meda-

lem za Zasługi dla Pożarnictwa Joannę 

Wiśniewską, Jacka Szymańskiego i Marka 

Gajewskiego oraz Brązowym Medalem za 

Zasługi dla Pożarnictwa Sylwestra Ziem-

kiewicza i Tadeusza Jankowskiego.   

  Na Zjeździe ukonstytuował się Zarząd 

składający się z przedstawicieli wszystkich 

Jednostek OSP działających na terenie 

Gminy Radzanowo:  Jacek Gackowski - 

Prezes, Marek Tokarski - Wiceprezes, 

Hubert Pietrasiak - Wiceprezes, Krzysztof 

Bijata - Komendant, Marek Gajewski - 

Skarbnik, Marek Wąsowski - Sekretarz  

Marek Krzysztof Orłowski - członek zarzą-

du, Paweł Gackowski - członek zarządu, 

Krzysztof Janecki - członek zarządu, Mi-

chał Kobielski - członek zarządu, Jacek 

Szymański - członek zarządu, Sławomir 

Lewandowski - członek zarządu, Michał 

Górecki - członek zarządu, Arkadiusz Gą-

secki - członek zarządu, Ks. Franciszek 

Stepnowski - członek zarządu, Sylwester 

Ziemkiewicz - członek zarządu.  

Komisja Rewizyjna: Jan Kochanowski, 

Łukasz Piórkowski, Roman Dobrzeniecki. 

 
ZR 

Drodzy Czytelnicy, 

Wśród wielu codziennych spraw, zarów-

no tych, które wynikają z mojej pracy za-

wodowej, społecznej, jak i życia rodzinne-

go, bardzo często do głębokich refleksji i 

przemyśleń pobudza mnie sprawa przy-

szłości naszej Gminy, perspektywy jej 

rozwoju, a także poprawa warunków życia 

mieszkańców. Które z zagadnień determi-

nują lepsze jutro, zwłaszcza takich środo-

wisk podmiejskich, jak Gmina Radzano-

wo?   

Przynależność do Unii Europejskiej i 

związana z nią możliwość korzystania z 

regionalnych programów operacyjnych to 

na pewno zagadnienie pierwszoplanowe. 

Trudno dyskutować z filozofią skupiania 

wszystkich działań i decyzji samorządów 

wokół maksymalnego wykorzystania dota-

cji i grantów unijnych, zwłaszcza jako źró-

deł finansowania inwestycji. Perspektywa 

UE na lata 2014-2020 to czas szczególny, 

który już nigdy się nie powtórzy, więc brak 

działań w tym zakresie byłby „grzechem 

zaniechania”. Na kolejny plan wysuwa się 

położenie naszej Gminy, które leży u pod-

staw działań wielu ośrodków decyzyjnych, 

zarówno tych samorządowo – administra-

cyjnych, jak i prywatnych. Nie sposób my-

śleć o rozwoju danego terytorium bez bu-

dowy i modernizacji dróg, bez dalszej roz-

budowy sieci kanalizacji, bez chodników i 

oświetlenia, czy bez dostępu do środków 

komunikacji publicznej. W tych kwestiach 

dużo jest jeszcze u nas do zrobienia. Wy-

daje się, że jeszcze nie wszyscy zrozumie-

li, że codzienne problemy komunikacyjne, 

czy kłopoty z odprowadzaniem ścieków 

komunalnych kształtowały i kształtować 

będą opinię o skuteczności lokalnych 

władz.  

Szczególną uwagę należy kierować na 

możliwości, jakie mają stojący u progu 

swojego dorosłego życia ludzie młodzi, 

zwłaszcza rozpoczynający życie zawodo-

we. Dotychczasowe działania instytucji, 

przedsiębiorców, czy inwestorów nie wy-

tworzyły poczucia wzrostu aktywności 

gospodarczej i inwestycyjnej. Nie obser-

wujemy przyrostu miejsc pracy i znaczące-

go rozwoju sektora lokalnych przedsię-

biorstw. Do pracy i szkoły musimy na co 

dzień dojeżdżać do pobliskiego miasta, 

więc ważnym aspektem jest, by dobrze 

rozwiniętej sieci komunikacji towarzyszyły 

optymalne koszty dojazdów. 

Równie ważne, a może nawet najważ-

niejsze, jest racjonalizowanie wydatków 

bieżących. Nie mogą one przewyższać 

dochodów bieżących i majątkowych, bo 

oznaczałoby to brak spójności w gminnej 

polityce finansowej, a zarazem stagnację 

gminy.  

Wśród wielu spraw bieżących i przy-

szłych zawsze najtrudniejszy jest wybór 

tego, co najważniejsze. Nie jest to łatwe. 

Zawsze jednak, każdego dnia, przy każdej 

podejmowanej decyzji należy patrzeć w 

przyszłość. Dla nas musi być to przyszłość 

naszej Gminy i naszych mieszkańców. 

Napisałam „dla nas”, bo wiem, że nie 

jestem sama. To, co najbardziej istotne, to 

praca zespołowa, która jest wartością sa-

ma w sobie. Rada Gminy to organ kole-

gialny. Wielokrotnie podkreślam, że przy 

dobrej współpracy w zespole sukces się 

pomnaża, a obniżanie wartości drugiego 

człowieka, to obniżanie wartości dla całe-

go zespołu. Dlatego ważne jest, żeby sca-

lać siły przy pozyskiwaniu środków finan-

sowych dla rozwoju gminy Radzanowo z 

różnorodnych programów, a także, by już 

posiadane finanse wykorzystywać jak naj-

lepiej. Narzędziem takiej współpracy na 

rzecz rozwoju każdego z sołectw jest Fun-

dusz Sołecki, w którym mieszkańcy decy-

dują o przedsięwzięciach ważnych z ich 

punktu widzenia. Kierunki wydatkowania 

wskazane jeszcze w roku ubiegłym poka-

zują, że mieszkańcy Gminy Radzanowo, w 

przeważającej większości, uznali, że inwe-

stycje w drogi, chodniki, czy oświetlenie to 

najbardziej palące potrzeby lokalnych spo-

łeczności. Dziś, kiedy poszczególne inwe-

stycje stają się rzeczywistością, widać 

wyraźnie, że na jesiennych zebraniach 

wiejskich zapadło wiele odpowiedzialnych 

decyzji na rzecz dobra wspólnego. Zatem 

gratuluję Państwu Sołtysom dobrej współ-

pracy z mieszkańcami. 

    
 Jolanta Sochacka 

Kilka słów Przewodniczącej Rady Gminy Radzanowo - Jolanty Sochackiej 

Uroczysta sesja Rady Gminy Radzanowo 
XXI sesja (25.05.2016r.) Rady Gminy 

połączona była z obchodami 26-lecia Sa-

morządu Terytorialnego była doskonałą 

okazją, aby wspomnieć radnych, wójtów, 

sołtysów i działaczy społecznych, którzy 

przez 26 lat budowali samorządność Gmi-

ny Radzanowo. To właśnie dzięki ich ini-

cjatywom zmienia się na lepsze krajobraz 

naszego regionu. Na wniosek Wójta Gminy 

dnia 11 lutego 2015 r. Rada Gminy podjęła 

uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu 

„Zasłużony dla Gminy Radzanowo”. W 

roku ubiegłym tytuł ten nadany został po-

śmiertnie Józefowi Longinowi Przedpeł-

skiemu z Rogozina, a maju bieżącego roku 

Kapituła jednogłośnie uhonorowała Barba-

rę Syzdół oraz Kazimierza Majewskiego. 

Barbara Syzdół od lat aktywnie uczestni-

czy w życiu społecznym Gminy Radzano-

wo. Jako Przewodnicząca Koła nr 10 ZERiI 

w Radzanowie rozpoczęła współpracę z 

Bankiem Żywności w Płocku i aktywnie 

włączyła się w zbiórki żywności dla naj-

uboższych. Zainicjowała powstanie Chóru 

„Złota Jesień”. Wspiera w działaniach sto-

warzyszenia z terenu Gminy Radzanowo.  

Kazimierz Majewski był pierwszym Wój-

tem Gminy Radzanowo. Jego kariera zwią-

zana była z oświatą, a potem z pracą na 

stanowisku Naczelnika. Zdobytą wiedzę i 

doświadczenie wykorzystał z powodze-

niem przy organizacji nowego samorządu 

lokalnego, jaki powstał po 27 maja 1990r. 

Dzięki jego działaniom zapoczątkowane 

zostały zmiany ustrojowe, a co za tym idzie 

i organizacyjne w samorządzie, które dały 

stabilne podwaliny pod przyszły rozwój 

Gminy Radzanowo.  

Po wręczeniu dyplomów i statuetek oraz 

wzruszających wystąpieniach uhonorowa-

nych wszyscy zgromadzeni mogli wysłu-

chać występu artystycznego przygotowa-

nego przez uczennice z Publicznego Gim-

nazjum oraz Chór „Złota Jesień”. 

W dalszej części Rada Gminy jednogło-

śnie udzieliła Wójtowi absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2015 rok oraz przy-

jęła sprawozdanie finansowe wraz ze spra-

wozdaniem z wykonania budżetu za 2015 

rok. Wójt podziękował Radnym za jedno-

myślność w głosowaniu nad absolutorium i 

sprawozdaniami. Wyraził nadzieję na dal-

szą współpracę, ukierunkowaną na rozwój 

Gminy Radzanowo w oparciu o zewnętrz-

ne finansowanie przedsięwzięć inwestycyj-

nych i zachowanie stabilności budżetowej. 

Szczególne wyrazy uznania skierował do 

Marioli Lorenc-Skarbnika Gminy, której 

dbałość i rzetelność pozwoliły skonstru-

ować budżet pozwalający aplikować o 

środki unijne. 

Ostatnim punktem sesji było przyjecie 

uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. 

Adresowany jest on do rodzin nieradzą-

cych sobie z wypełnianiem funkcji opiekuń-

czo - wychowawczych, a także do rodzin, 

które wyrażają wolę współpracy na rzecz 

odzyskania opieki nad dziećmi objętymi 

instytucjonalną lub rodzinną pieczą zastęp-

czą. 
 ZR 
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ZOSP RP w Radzanowie na lata 2016-
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Podczas uroczystości dokonano wręcze-

nia Andrzejowi Domżalskiemu Złotego 

Znaku Związku OSP za długoletnią aktyw-

ną działalność w Ochotniczej Straży Pożar-

nej. Ponad to uhonorowano Złotym Meda-

lem za Zasługi dla Pożarnictwa Joannę 

Wiśniewską, Jacka Szymańskiego i Marka 

Gajewskiego oraz Brązowym Medalem za 

Zasługi dla Pożarnictwa Sylwestra Ziem-

kiewicza i Tadeusza Jankowskiego.   

  Na Zjeździe ukonstytuował się Zarząd 

składający się z przedstawicieli wszystkich 

Jednostek OSP działających na terenie 

Gminy Radzanowo:  Jacek Gackowski - 

Prezes, Marek Tokarski - Wiceprezes, 

Hubert Pietrasiak - Wiceprezes, Krzysztof 

Bijata - Komendant, Marek Gajewski - 

Skarbnik, Marek Wąsowski - Sekretarz  

Marek Krzysztof Orłowski - członek zarzą-

du, Paweł Gackowski - członek zarządu, 

Krzysztof Janecki - członek zarządu, Mi-

chał Kobielski - członek zarządu, Jacek 

Szymański - członek zarządu, Sławomir 

Lewandowski - członek zarządu, Michał 

Górecki - członek zarządu, Arkadiusz Gą-

secki - członek zarządu, Ks. Franciszek 

Stepnowski - członek zarządu, Sylwester 

Ziemkiewicz - członek zarządu.  

Komisja Rewizyjna: Jan Kochanowski, 

Łukasz Piórkowski, Roman Dobrzeniecki. 

 
ZR 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2016 

1 maja br. odbyły się II Mini Zawody Węd-

karskie w Radzanowie zorganizowane 

przez Sekcję Wędkarską działającą przy 

Centrum Kultury i Sportu.  

Druga edycja zawodów zebrała 21 chęt-

nych, członków Sekcji, którzy wczesnym 

rankiem rozpoczęli zmagania. Zadaniem 

wędkarzy było złowienie największej ilości 

ryb, które były następnie ważone. Nagrody 

i pamiątkowe dyplomy zdobyli: I miejsce - 

Sławomir Żaglewski z wynikiem 9,11 kg, II 

miejsce – Sylwester Dąbrowski z wynikiem 

7,33 kg, III miejsce - Dominik Kowalik z 

wynikiem 6,98 kg. Dalsza klasyfikacja 

przedstawiła się następująco: IV miejsce – 

Jacek Mikołajczyk z wynikiem 6,09 kg, V 

miejsce – Krzysztof Kasztelan z wynikiem 

4,83 kg, VI miejsce – Szczepan Sornat – z 

wynikiem 3,78 kg, VII miejsce – Piotr Maj-

chrzak z wynikiem 3,57 kg.  

 

Obecni na zawodach Wójt Gminy Sylwe-

ster Ziemkiewicz oraz Przewodnicząca 

Rady Gminy Jolanta Sochacka wręczyli 

członkom Sekcji Wędkarskiej podziękowa-

nie za zaangażowanie i bezinteresowną 

pracę na rzecz ochrony przyrody w Parku 

im. J. Kochanowskiego w Radzanowie. 
 

Tomasz Siekierski 

Dnia 3 maja br. słoneczna aura przy-

wiodła mieszkańców i gości nad radza-

nowskie stawy, by w  plenerowej scenerii 

uczcić 225. rocznicę uchwalenia Konstytu-

cji 3 Maja. Wśród powiewających biało-

czerwonych flag, w atmosferze zabawy i 

integracji uczestnicy I Pikniku Patriotycz-

nego rozmawiali o sprawach ważnych dla 

rozwoju naszej okolicy i współodpowie-

dzialności samych mieszkańców za kształ-

towanie najbliższego otoczenia. Liczne 

konkursy wiedzy o Radzanowie, o Gminie 

Radzanowo oraz o Polsce przeplatały się 

z konkurencjami sportowymi i zadaniami 

zręcznościowymi. Najmłodsze dzieci 

wspaniale recytowały „Kto ty jesteś? – 

Polak mały…” („Katechizm polskiego 

dziecka” Władysław Bełza) i bez problemu 

rozpoznawały symbole narodowe Polski. 

Pytania o radzanowskie zabytki, wygląd 

herbu gminy Radzanowo, czy postacie 

historyczne z naszych okolic, jak Florian 

Kobyliński, Włodzimierz Hołyński, ks. Jó-

zef Ogrodowicz, czy Elżbieta „Basia” Ko-

zanecka nie sprawiały dużych trudności. Z 

kolei konkurencje sportowe wymagały 

dość dobrej sprawności fizycznej, zwłasz-

cza od dorosłych, którzy musieli m.in. 

przejść tor z hula-hop, dmuchać balony na 

czas, czy rzucać kaloszem na odległość.  

Autorami tej inicjatywy byli członkowie 

Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Radza-

nowo i Sekcji Wędkarskiej przy CKiS, któ-

rzy zorganizowali piknik pod hasłem 

„Ojczyzna zaczyna się w okolicy”. Wśród 

atrakcji towarzyszących zapewnili uczest-

nikom: naukę wędkowania, biało-

czerwone malowanie buziek, rodzinne 

zdjęcia na tle lokalnej przyrody, puszcza-

nie lampionów szczęścia oraz poczęstu-

nek z grilla. Piękną postawę w czasie pik-

niku zaprezentowała 2 Drużyna Starszo-

harcerska „Wędrowne Ptaki” z Radzano-

wa, która w pełnym umundurowaniu pro-

wadziła stoisko z lodami, pomagała w pra-

cach organizacyjnych, a także brała udział 

w konkurencjach i konkursach.  
 

Stowarzyszenie Przyjaciół  

Gminy Radzanowo 

 

Piknik Patriotyczny „Ojczyzna zaczyna się w okolicy” 

II Mini Zawody Wędkarskie 

  Zawody Sportowo-Pożarnicze są zaw-

sze okazją do zaprezentowania wszyst-

kich jednostek ochotniczych z terenu Gmi-

ny Radzanowo. Tegoroczne zmagania 

drużyn odbyły się w niedzielę 3 lipca na 

boisku w Starym Boryszewie, a ich organi-

zatorem był Zarząd Gminnego Oddziału 

OSP RP. Rolę gospodarzy sprawowali 

druhny i druhowie OSP Nowe Boryszewo, 

z Prezesem Markiem Tokarskim i Naczel-

nikiem Jackiem Wyrębkowskim na czele. 

  Rywalizacja w zadaniach bojowych i 

sztafecie prowadzona była w czterech 

kategoriach drużynowych. Wśród drużyn 

męskich najlepsza okazała się jednostka 

OSP Juryszewo, która wręcz zdeklasowa-

ła rywali swoim wynikiem. Druhowie z Ju-

ryszewa kolejny rok z rzędu wykonali za-

dania na miarę zawodów wojewódzkich. 

Kolejne miejsca wśród drużyn męskich 

zajęły: OSP Szczytno, OSP Rogozino, 

OSP Woźniki, OSP Nowe Boryszewo i 

OSP Radzanowo.  

  Spośród drużyn żeńskich najlepszy wy-

nik uzyskała jednostka OSP Rogozino, a 

kolejne lokaty przypadły: OSP Nowe Bory-

szewo, OSP Woźniki i OSP Radzanowo.    

  Wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarni-

czych do zawodów przystąpiła tylko druży-

na  chłopięca OSP Rogozino oraz dwie 

drużyny dziewczęce, przy czym MDP 

dziewcząt z Radzanowa pokonało rywalki 

z MDP Rogozino.  

   Nad prawidłowym przebiegiem zawo-

dów czuwała komisja powołana przez 

Komendanta Miejskiego Państwowej Stra-

ży Pożarnej w Płocku w składzie: kpt. 

Edward Mysera, mł. bryg, Rafał Szrajber, 

st. kpt. Michał Sobociński, st. kpt. Albert 

Lejman, i Piotr Kozicki.  

   Obecny na zawodach Wójt Gminy Ra-

dzanowo Sylwester Ziemkiewicz wręczył 

okolicznościowe puchary i podziękował za 

wspaniałą i bezpieczną rywalizację w du-

chu fair play,  widowiskową prezentację 

sprawności fizycznej i zdobytych umiejęt-

ności bojowych.  

   Do gratulacji wszystkim startującym 

przyłączyli się m.in.: Przewodnicząca Ra-

dy Gminy Radzanowo Jolanta Sochacka, 

Prezes Gminnego Oddziału Związku OSP 

Jacek Gackowski i Prezes Powiatowego 

Oddziału Związku OSP RP Hilary Janusz-

czyk. Ceremonia nagradzania była też 

okazją do wręczenia specjalnych dyplo-

mów dla druhen i druhów  szczególnie 

angażujących się w pracę na rzecz Od-

działu Gminnego Związku OSP. 

   Nikogo nie trzeba przekonywać, że by-

cie strażakiem to bardzo chlubna, ale i 

niezwykle trudna służba. Zarówno roze-

grane zawody, jak i codzienne działania 

potwierdzają, że gminni strażacy ze 

wszystkich jednostek są świetnie przygo-

towani, by służyć nam w razie potrzeby. 

To wspaniali, szlachetni ludzie, którzy 

bezinteresownie poświęcają swój czas, 

zdrowie, a czasem nawet życie, a wszyst-

ko zgodnie z dewizą: „Bogu na chwałę, 

ludziom na pożytek”.   

  Wszystkim tegorocznym zwycięzcom 

gratulujemy osiągniętych wyników, a pozo-

stałym startującym dziękujemy za współ-

zawodnictwo i wspaniałe widowisko. 

   ZR 
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14 kwietnia 2016 r. 

Filia Biblioteczna w Ro-

gozinie wzięła udział w 

akcji symultanicznego 

czytania „1050/1050” -  

1050 minut symultanicz-

nego czytania fragmen-

tów literackich, nawiązu-

jących do 1050 rocznicy 

Chrztu Polski w wybra-

nych miejscach Płocka i 

diecezji płockiej, której 

inicjatorem była Książni-

ca Płocka.  

W Rogozinie dla dzie-

ci z klas IV i V ze Szkoły 

Podstawowej im. Cz. Hińca czytali: Wójt 

Gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz, 

Proboszcz Parafii pw. św. Faustyny Apo-

stołki Bożego Miłosierdzia  Ks. dr Janusz 

Wiśniewski,  Radni Gminy Radzanowo 

Krzysztof Czerwiński i Sławomir Trojanow-

ski, Skarbnik Gminy Radzanowo Mariola 

Lorenc, Marlena Kącicka, nauczyciel Szko-

ły Podstawowej w Rogozinie. 

 
Beata Kapowicka 

Akacja symultanicznego czytania  

„Strofy życia” 

„Strofy życia”, pod takim tytułem odbył 

się 10 kwietnia 2016 r.  w kościele pw. św. 

Faustyny Apostołki Bożego Miłosierdzia w 

Rogozinie wieczór poezji Krzysztofa Ceza-

rego Buszmana. Organizatorami spotkania 

była Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Rogozinie oraz parafia pw. św. Faustyny 

Apostołki Bożego Miłosierdzia w Rogozi-

nie. 

Krzysztof Cezary Buszman ma na swoim 

koncie kilka zbiorów poezji, a także płyt ze 

swoimi tekstami. W 2011 roku ukazał się 

krążek „Strofy życia” z wierszami poety 

czytanymi przez Mistrza Krzysztofa Kol-

bergera. Na wydanych w 2014 roku 

„Starych Powązkach” wiersze Krzysztofa 

Cezarego Buszmana czytają między inny-

mi Ignacy Gogolewski, Zbigniew Zama-

chowski, Franciszek Pieczka, Kazimierz 

Kaczor, Jerzy Zelnik, Marian Opania, Da-

nuta Stenka.   

Muzykę do wierszy K. C. Buszmana 

komponowali między innymi Katarzyna 

Gärtner, Włodzimierz Korcz, Włodzimierz 

Nahorny, Jerzy Satanowski i Krzesimir 

Dębski. A piosenki z tekstami artysty śpie-

wają między innymi Jarosław Chojnacki, 

Alicja Majewska, Piotr Machalica, Danuta 

Błażejczyk.  

Podczas koncertu uczestnicy usłyszeli  

interpretacje wierszy Krzysztofa Cezarego 

Buszmana w wykonaniu samego autora 

oraz  działającego od jesieni 2012 roku 

chóru Vox Singers, kierowanego przez 

Roberta Majewskiego. Chór działający 

przy Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki ma 

na swoim koncie sukcesy na Olimpiadach 

Chóralnych. Może poszczycić się wspólny-

mi występami z Jerzym Zelnikiem, Alicją 

Majewską i Włodzimierzem Korczem, Ar-

turem Andrusem, Grażyną Łobaszewską  i 

Dżemem. 

Spotkanie zostało sfinansowane ze środ-

ków Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2016 . 

Organizatorzy dziękują Samorządowi 

Gminy Radzanowo, Płockiemu Ośrodkowi 

Kultury i Sztuk, Centrum Kultury i Sportu w 

Radzanowie, Książnicy Płockiej, Stowa-

rzyszeniu „Nadzieja dla Wszystkich” w 

Rogozinie, Gminnemu Centrum Informacji 

w Radzanowie. 
Beata Kapowicka 

Obóz sportowy gimnazjalistów 

 

   Nazwy większości obecnych wsi, czy 

miast pochodzą od nazw nazwisk właści-

cieli ziemskich. Tak też jest z wsią MĘ-

CZENINO. Jeden z wielu właścicieli to 

MĘCZYŃSKI,  należący do rodów szla-

checkich z powiatu płockiego. 

   Wzmianki o wsi Męczenino sięgają śre-

dniowiecza. Choć obecnie posługujemy 

się jedną nazwą, to zgodnie ze źródłami, 

wyróżniano dwie a nawet trzy nazwy. Bulla 

Papieska z 1254 r. wymienia wsie: Męcze-

nino Wielkie i Męczenino Małe między 

wsiami należącymi do klasztoru kanoni-

ków regularnych w Czerwińsku. Z kole-

i ,,Herbarz Mazowiecki'' Jerzego Łemickie-

go mówi o 3 wsiach: MĘCZYNIN, MĘCZY-

NIN ŚREDNI I MĘCZYNIN MAŁY. Należa-

ły one do parafii Zagroba, która istnieje od 

drugiej połowy XIV w. W miarę upływu lat i 

rozwoju wsi zmieniali się właściciele ziem-

scy Męczenina i obowiązująca nazwa. 

Ważną postacią w dziejach Męczenina 

jest  Józef Szczytt-Niemirowicz, kasztelan 

brzesko – litewski, działający pod koniec 

XVIII w., fundator murowanego kościoła w 

parafii Ciachcin, której początki sięgają 

przełomu XIV i XV w. Od końca XIX w. 

obecna wieś Męczenino należy niezmien-

nie do dwóch parafii: Zagroba i Ciachcin.  

  Dużo szczegółowych informacji o miej-

scowości Męczenino zawiera ,,Słownik 

Geograficzny królestwa Polskiego'' z XIX 

w., z którego dowiadujemy się, że wieś i 

folwark należały do powiatu płockiego, 

gminy Rogozino, parafii Zagroba. W 1827 

r. było tu 16 domów i 143 mieszkańców.  

   Na przełomie tych wielu dziejów zawsze 

pielęgnowano i dbano o tradycję wsi.   

 

 
Urszula Jaszczak 

Sołtys miejscowości Męczenino 

Znasz li tę wieś … 

Wyjazdy 

II. Ranczowisko 

 

 

 

Data: 17 sierpnia 2016r. 

 
Koszt: 20zł (w cenie: bilet wstępu + ognisko z 

poczęstunkiem) 
 

Zapisy od: 1 sierpnia 2016r. 

tel. (24) 261 34 84 

 

e-mail: cks@radzanowo.pl lub osobiście w CKiS 

ILOŚĆ MNIEJSC OGRANICZONA* 

Warsztaty artystyczne 

I. Rzeźba z masy solnej 

 
Godz: 10:00—12:00    
 

CKiS, ul. Szkolna 3, Radzanowo 

wtorki 5, 12, 26 lipca   
 

Dom Ludowy ul. Strażacka 3, Rogozino 

czwartki 7, 14, 28 lipca  
 

Zapisy od: 27 czerwca 2016r.  

tel. (24) 261 34 84 

e-mail: cks@radzanowo.pl lub osobiście w CKiS 

ILOŚĆ MNIEJSC OGRANICZONA* 

II. Wyrób biżuterii  
 

 

 

 Godz: 10:00—12:00 

 

 CKiS ul. Szkolna 3, Radzanowo 

 wtorki 2, 9, 16 sierpnia  
 

 Dom Ludowy ul. Strażacka 3, Rogozino 

 czwartki 4, 11, 18 sierpnia 

 

Zapisy od: 27 czerwca 2016r. 

tel. (24) 261 34 84 

e-mail: cks@radzanowo.pl lub osobiście w CKiS 

ILOŚĆ MNIEJSC OGRANICZONA* 

I. Kręgle + McDonald's 

 
 

                                              Data: 10 sierpnia 2016r. 

 

Koszt: 15zł (w cenie: 2h gry w kręgle + napój/sok/

woda ) 

Koszt posiłku w restauracji McDonald’s  

we własnym zakresie.  

Zapisy od:  1 sierpnia 2016r. 

tel. (24) 261 34 84 

e-mail: cks@radzanowo.pl lub osobiście w CKiS 

ILOŚĆ MNIEJSC OGRANICZONA* 

*Warsztaty i wyjazdy są skierowane dla dzieci w wieku 10-16 lat 

Spotkanie organizacyjne dla potencjalnych uczestników:  

 9 sierpnia 2016r. godz. 11:00 

CKiS w Radzanowie, ul. Szkolna 3 

 11 sierpnia 2016r. godz. 11:00 

Dom Ludowy w Rogozinie, ul. Strażacka 3 

Zgłoszenia i zamknięcie listy uczestników do dn. 19.08.2016r. 
 

W programie m.in.:   

Spotkanie z  fotografami - amatorami, poznanie technik robienia zdjęć, 

poznanie funkcji nowoczesnego aparatu fotograficznego, fotografowanie 

okolicy, obróbka i selekcja zdjęć, organizacja i promocja wystawy zdjęć. 

W ramach projektu pn. „Stąd pochodzę, tu mieszkam — tożsamość 

dziejowa i kulturowa mojej okolicy w obiektywie” 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo 

zaprasza młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną z Gminy Radzanowo na  

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE 

Czas trwania:  sierpień - grudzień 2016r. 

Ilość miejsc: 20 

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  realizowanego 

przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji FLZP "Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj62ZLcyrvNAhUmGZoKHTlnBuoQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fmcdonalds.pl%2F&usg=AFQjCNF9KCEHmj4oPjK5EiDZf61b9QgtpA
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9 czerwca 2016 roku w Szkole Podsta-

wowej w Ciółkówku odbył się XII Mię-

dzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poezja 

z Uśmiechem”. Konkurs  na stałe wpisał 

się już w szkolną i lokalną tradycję. Jest 

okazją do podnoszenia i prezentowania 

własnych umiejętności na szerszym polu. 

W tym dniu na szkolnej scenie zaprezen-

towało się prawie 40 recytatorów z dzie-

więciu szkół, z kilku gmin: Radzanowo, 

Staroźreby, Drobin, Bielsk, Sierpc. Kon-

kurs tradycyjnie odbywa się w dwóch 

kategoriach: klas I-III i klas IV-VI.  

W kategorii klas młodszych jury przy-

znało dwa I miejsca - Alicja Grabowska 

(SP Łęg Probostwo) i Aleksandra Wrób-

lewska (SP Goleszyn); II miejsce - Wikto-

ria Trzcińska (SP Łęg Probostwo) i Nata-

lia Komorowska (SP Goleszyn); III miej-

sce- Natalia Koper (SP Przeciszewo) i 

Amelia Kuśmierowska (SP Rogotwórsk). 

Kategoria klas IV-VI: I miejsce dla Julii 

Jagielskiej (SP Przeciszewo) i Kacpra 

Kobylińskiego (SP Radzanowo); II miej-

sce dla Damiana Jaszczaka (SP Rogo-

twórsk) i Julii Pastryk (SP Ciółkówko); III 

miejsce dla Natalii Gawlińskiej (SP Ra-

dzanowo) i Natalii Siedlich (SP Nowa 

Góra). Przyznano również wyróżnienia. 

Organizacja konkursu „Poezja z Uśmie-

chem” stanowi ważny element kształto-

wania postaw prospołecznych, pokazuje 

inicjatywy na poziomie lokalnym. Przed-

sięwzięcie jest możliwe dzięki wsparciu 

wielu osób - rodziców, nauczycieli, lokal-

nych  przedsiębiorców, przedstawicieli 

władz samorządowych, parafii.  Przygoto-

waniami konkursu zajęły się: Iwona Olęc-

ka oraz Olga Sawicka.                                                                                                                                                                                                       

 
Sylwia Witkowska 

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poezja z Uśmiechem” 

Obóz sportowy gimnazjalistów 
W dniach 12 - 17 czerwca 2016 r. odbył 

się obóz sportowy Publicznego Gimnazjum 

w Radzanowie. Młodzież klas pierwszej i 

drugiej uczestniczyła w cyklu treningów, 

pieszych wycieczkach nadmorską plażą 

oraz różnorodnych zajęciach przewidywa-

nych programem obozu. Trasy wiodły 

przez  urokliwe zakątki Pomorza. Uczestni-

cy poprzez różnorodne zadania, gry i zaba-

wy wzbogacali swoje umiejętności sporto-

we i wiedzę obcując jednocześnie z przyro-

dą i podziwiając uroki polskiego Bałtyku.  

Aktywność fizyczna człowieka budzi jego 

życiowy optymizm, przygotowuje do wypeł-

nienia obowiązków, rozwijając te predyspo-

zycje, które decydują o jakości i efektywno-

ści pracy. Są nimi: wytrwałość, energia, 

odporność na trudy, dokładność oraz sys-

tematyczność. Rozładowuje także napięcia 

i stres. Każdy uczestnik wrócił do pracy z 

pozytywnym nastawieniem.  

Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu spon-

sorów, którym na łamach naszej gazety 

składam podziękowanie. Za okazaną po-

moc dziękuję: Panu Cezaremu Wieczor-

kowskiemu - Prezesowi STU,  Panu Toma-

szowi Siekierskiemu – Prezesowi Stowa-

rzyszenia Przyjaciół Gminy Radzanowo 

oraz Pani Izabeli Mikołajewskiej – Pedagog 

szkoły. 

W związku z rozpoczętymi wakacjami 

wszystkim uczniom życzę wypoczynku 

zarówno w formie leniuchowania, jak i 

wzmożonego wysiłku fizycznego. 

 
Jolanta Sochacka 

Pasmo uczniowskich sukcesów 

Samorządowe Przedszkole w Radzano-

wie już po raz piąty zorganizowało Prze-

gląd Wokalno-Muzyczny „Śpiewaj z nami”. 

Tegoroczna uroczystość tematycznie wią-

zała się z piosenkami z ulubionych bajek. 

12 maja 2016 r. w sali widowiskowej Cen-

trum Kultury i Sportu w Radzanowie ze-

brali się mali wykonawcy z 11 placówek 

przedszkolnych: ze Słupna, Święcieńca, 

Staroźreb, Ciółkówka, Stróżewka, Blicho-

wa, Bulkowa, Drobina, Bielska, Rogozina i 

3 grupy z Radzanowa. Uroczystość po-

prowadziły bajkowe postacie: Babcia 

Czerwonego Kapturka, czyli nauczycielka 

Pani Cecylia Wójcik i Czerwony Kapturek, 

czyli nauczycielka Pani Jolanta Malesa. 

Artyści z radością prezentowali wybrane 

piosenki, a za występy zostali nagrodzeni 

gromkimi brawami. Największym powo-

dzeniem cieszyły się piosenki związane z 

bajką pt. „Pszczółka Maja” 

Na uroczystości swoją obecnością za-

szczycili Wójt Gminy Radzanowo Sylwe-

ster Ziemkiewicz, Przewodnicząca Rady 

Gminy Radzanowo Jolanta Sochacka, 

Dyrektor CKiS w Radzanowie Magdalena 

Kosielińska, Przedstawicielka Rady Ro-

dziców Marta Banasiewicz.  

Sponsorom nagród konkursowych i 

wszystkim, którzy przyczynili się do zorga-

nizowania wydarzenia serdeczne dzięku-

jemy. 

 
Danuta Brzozowska 

 

Znasz li tę wieś … 

W ramach projektu pn. „Stąd pochodzę, tu mieszkam — tożsamość 

dziejowa i kulturowa mojej okolicy w obiektywie” 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo 

zaprasza młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną z Gminy Radzanowo na  

„Śpiewaj z nami” 

Pedagodzy Szkoły Podstawowej im. Cz. 

Hińca w Rogozinie mogą być naprawdę 

dumni z osiągnięć swoich uczniów. Ostat-

nie miesiące były bowiem pasmem sukce-

sów dzieci i młodzieży tej placówki w kon-

kursach artystycznych i nie tylko… 

13 kwietnia br., uczennica kl. 2A Julia 

Konieczkowska zdobyła wyróżnienie w 

XIV Międzyszkolnym Konkursie Recytator-

skim dla uczniów klas I – III. Do zmagań z 

rówieśnikami Julię przygotowała wycho-

wawczyni Eliza Marszałek, a wynik cieszy 

tym bardziej, że konkurs cieszy się ogrom-

nym zainteresowaniem i prestiżem. W 

tegorocznej edycji wzięło udział 32 

uczniów z 9 szkół z Płocka i okolic. 

  Swoje zdolności artystyczne potwierdzili 

drugoklasiści: Ania Ostrowska Kacper 

Błaszczak i Adrian Latosiński, którzy pod 

kierunkiem szkolnej plastyczki Marleny 

Kącickiej i wychowawczyni Anny Śliwiń-

skiej wykonali piękne palmy wielkanocne. 

Prace te zostały zgłoszone w XIV Ogólno-

polskim Konkursie Plastycznym „Tradycje 

Wielkanocne” i cała trójka zdobyła wyróż-

nienia. Z kolei Anna Mazur z klasy 2B pra-

cą plastyczną przygotowaną z wychowaw-

czynią Małgorzatą Majewską zdobyła II 

miejsce w powiatowym konkursie literacko

-plastycznym „Henryk Sienkiewicz oczami 

dziecka”. Organizatorami zmagań arty-

stycznych byli: Starostwo Powiatowe w 

Płocku i Biblioteka Pedagogiczna w Płoc-

ku. Patronat honorowy objęli: Marszałek 

Województwa Mazowieckiego Adam Stru-

zik i Starosta Płocki Mariusz Bieniek, zaś 

patronat medialny Tygodnik Płocki.  

   Również skalę powiatową miał konkurs 

pn. „W trosce o nasze bezpieczeństwo”, z 

którego w dniu 16 czerwca wyróżnienie 

przywiózł uczeń z klasy 2B Marcin Chy-

czewski, przygotowany przez również 

przez Małgorzatę Majewską. 

Wśród 300 prac nadesłanych na IX kon-

kurs plastyczno-literacki „Cztery pory roku” 

wysokie III miejsce zajęła praca Małgorza-

ty Jankowskiej z kl., IV. Szkołę reprezento-

wali również: Oliwia Pycek z kl. V, Alek-

sandra Kucharska z kl. V, Natalia Dwora-

kowska z kl. VI oraz Oliwia Krajewska z kl. 

VI. Dzieci rozwijają swoje talenty plastycz-

ne pod opieką Marleny Kącickiej. 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 

KANGUR okazał się szczęśliwy dla szó-

stoklasistów Bartosza Jezierskiego i Piotra 

Szczepańskiego. Chłopcy, przygotowani 

przez Małgorzatę Konopacką, otrzymali 

wyróżnienie, uzyskując wysoki wynik 113 

punktów, o 24 punkty wyższej niż w roku 

ubiegłym. 

Natomiast na XVII Międzygminnej Lidze 

Przedmiotowej w Radzanowie uczniowie 

Rogozińskiej podstawówki rozbili bank z 

nagrodami. Natalia Podkowska zajęła 

miejsce I w kategorii kształcenia zintegro-

wanego klas drugich, a w premiowanej 

szóstce znaleźli się także: Sebastian Piąt-

kowski (miejsce IV), Anna Zając (miejsce 

V) oraz Kinga Kalińska (miejsce VI). 

Czwartoklasistka Laura Fleming zajęła 

miejsce I w kategorii przyroda. Na miejscu 

II w konkursie matematycznym uplasował 

się jej rówieśnik Dominik Raczyński. 

Świetnie spisali się również: Jaromir Zien-

kiewicz z klasy IV, który zajął IV miejsce z 

języka angielskiego) i Bartosz Jezierski z 

klasy VI, który z języka polskiego i historii 

zajął V miejsca.  

Powyższe sukcesy świadczą także o 

efektywnej pracy pedagogów Szkoły Pod-

stawowej im. Cz. Hińca w Rogozinie. Gra-

tulacje należą się zatem zarówno 

uczniom, jak i nauczycielom, którzy zadba-

li o dobre przygotowanie podopiecznych. 

 

ZR 
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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 7 7 Ciółkowo przy sklepie 20.10.2016r. godz. 7:00 – 7:30 

Sierpień 4 4 Ciółkówko plac przy figurce 20.10.2016r. godz. 8:00 – 8:30 

Wrzesień 1 1 Trębin u P. Sołtysa Trębin 2 20.10.2016r. godz. 9:00 -  9:30 

Październik  6 6 
Ślepkowo Szlacheckie na boisku 20.10.2016r. godz. 17:30 - 18:30 

Śniegocin przy świetlicy  20.10.2016r. godz. 10:00 – 10:30  

Listopad 3 3 Woźniki Paklewy u P. Sołtysa Woźniki Paklewy 9 20.10.2016r. godz. 11:00 – 11:30 

Grudzień 1 1 Czerniewo plac przy sklepie 20.10.2016r. godz. 12:00 – 12:30 

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

Lipiec 6 6 

Radzanowo plac przed spichlerzem  19.10.2016r. godz. 7:00 – 9:00  Sierpień 3 3 

Wrzesień 7 7 

Październik 5 5 Woźniki przy remizie OSP 19.10.2016r. godz. 14:30 – 15:30 

Listopad 2 2 Ślepkowo Królewskie skrzyżowanie  

obok p. Sołtysa 
19.10.2016r. godz. 16:00 - 17:00 

Grudzień 7 7 

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

Lipiec 5 5 

Radzanowo plac przed spichlerzem  19.10.2016r. godz. 7:00 – 9:00  Sierpień 2 2 

Wrzesień 6 6 

Październik 4 4 
Radzanowo – Lasocin u P. Sołtysa,  

Radzanowo – Lasocin 21 
19.10.2016r. godz. 9:30 – 10:30 

Listopad 5 (sobota) 5 (sobota) Szczytno obok przystanku 19.10.2016r. godz. 11:00 – 12:00 

Grudzień 6 6 Wólka plac przy świetlicy 19.10.2016r. godz. 12:30 – 13:30 

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

Lipiec 1 1 Chełstowo plac przy świetlicy 20.10.2016r. godz. 14:30 – 15:00 

Sierpień 5 5 Dębniki obok hydroforni 20.10.2016r. godz. 15:30 – 16:30 

Wrzesień 2 2 Kosino plac przy sklepie 20.10.2016r. godz. 17:00 – 18:00 

Październik 7 7 
Łoniewo przy metalowym krzyżu  20.10.2016r. godz. 18:30 – 19:00  

Listopad 4 4 

Grudzień 2 2   

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 4 4 

Radzanowo plac przed spichlerzem 19.10.2016r. godz. 7:00 – 9:00 

Sierpień 1 1 

Wrzesień 5 5 

Październik 3 3 

Listopad 7 7 

Grudzień 5 5 

Harmonogram odbioru dla:  Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo 

Lipiec 8 8 

Nowe Boryszewo plac przy remizie OSP 15.11.2016r. godz. 8:00-9:00 

Sierpień 12 12 

Wrzesień 9 9 

Październik 14 14 

Listopad 4 4 

Grudzień 9 9 

Harmonogram odbioru dla:  Kostrogaj, Stróżewko 

Lipiec 15 15 

Kostrogaj pobocze naprzeciwko Sołtysa 15.11.2016r. godz. 9:20 – 10:20 Sierpień 19 19 

Wrzesień 16 16 

Październik 21 21 

Stróżewko główne skrzyżowanie 15.11.2016r. godz. 10:40 – 11:40 Listopad 18 18 

Grudzień 16 16 

Harmonogram odbioru dla:  Brochocin, Brochocinek, Dźwierzno, Męczenino 

Lipiec 12 12 Brochocin plac przy sklepie 15.11.2016r. godz. 12:00 – 13:00 

Sierpień 9 9 Brochocinek u Sołtysa – Brochocinek 23 15.11.2016r godz. 13:20 – 14:20 

Wrzesień 13 13 
Dźwierzno na pierwszym skrzyżowaniu 15.11.2016r. godz. 14:40 – 15:40 

Październik 11 11 

Listopad 8 8 
Męczenino przy świetlicy wiejskiej 15.11.2016r. godz. 16:00 – 17:00 

Grudzień 13 13 

Harmonogram odbioru dla:  Białkowo, Chomętowo, Wodzymin, Juryszewo 

Lipiec 19 19 Białkowo przy świetlicy wiejskiej 17.11.2016r. godz. 8:00 – 9:00 

Sierpień 16 16 
Chomętowo u Sołtysa Chomętowo 23 17.11.2016r. godz. 9:20 – 10:20 

Wrzesień 20 20 

Październik 18 18 
Wodzymin przy świetlicy wiejskiej 17.11.2016r. godz. 10:40 – 11:40 

Listopad 15 15 

Grudzień 20 20 Juryszewo plac przy remizie 17.11.2016r. godz. 12:00 – 13:00 

Harmonogram odbioru dla:  Rogozino 

Lipiec 22 22 

Rogozino plac przed bankiem 17.11.2016r. godz. 13:20 – 14:20 

Sierpień 26 26 

Wrzesień 23 23 

Październik 28 28 

Listopad 25 25 

Grudzień 23 23 


