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Przed nami najpiękniejszy okres w roku,
tak bardzo oczekiwane Święta Bożego Narodzenia.
Niech magia tych Świąt sprawi,że radość i miłość zawita do każdego domu,
a nadzieja, spokój i szczęście zagoszczą w sercu każdego z Nas.

Życzymy Państwu najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
i pomyślnego Nowego 2020 Roku.
Wójt Gminy Radzanowo

Przewodnicząca Rady Gminy

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

wraz z Radnymi

STRONA 2

Inwestycje w gminie
Mimo coraz trudniejszej sytuacji nansowej
polskich samorządów, Gmina Radzanowo nadal
wzorcowo wdraża opracowaną ścieżkę rozwoju.
Obok zaplanowanych inwestycji strategicznych
realizuje także te mniejsze, poprawiające infrastrukturę i warunki ż ycia swoich Mieszkańców.
Oczywiście odbywa się to poprzez pozyskiwanie
zewnętrznych środków nansowych, gdyż własny
budżet – wobec rosnących wydatków bieżących - nie
jest wystarczająco zasobny na inwestowanie.
Za priorytetowe zadanie w roku bieżącym Gmina
Radzanowo uznała modernizację stacji uzdatniania

wody w miejscowości Radzanowo-Dębniki, najstarszej z gminnych ujęć wody głębinowej. Renowacja
studni i zbiorników wyrównawczych, pneumatyczne
oczyszczenie instalacji, wymiana armatury, uszczelnienie otworów technologicznych, wymiana
rurociągu tłocznego do zbiornika wyrównawczego
oraz rurociągu ssącego ze zbiornika wyrównawczego wraz z wykonaniem rurociągu od studni
głębinowej do budynku stacji to zakres prac rozpoczętych latem br. Kosztorys tych prac opiewa na
kwotę 345 tys. zł, a źródłem ich nansowania są
wyłącznie własne środki budżetowe.
Bezpieczeństwo Mieszkańców w zakresie dostępu
do zdrowej wody, płynącej do domów zmodernizowaną i wydajną instalacją, zapewniającą płynność
dostaw jest priorytetem tutejszych włodarzy,
zwłaszcza w obliczu narastającego z roku na rok
zjawiska suszy.

Z kolei w dniu 28 listopada br. rozpoczęły się prace
ziemne zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Rogozino”; obejmują one budowę
sieci wzdłuż ulicy Mazowieckiej - częściowo grawitacyjnej (1 km.), częściowo tłocznej (300 m.), montaż
studni kanalizacyjnej oraz dwóch przepompowni
ścieków. Kosztorys zadania wynosi 900 tys. zł.
Wykonanie tego odcinka kanalizacji doprowadzi do
uzyskania efektu ekologicznego, jaki założono
ubiegając się o wsparcie nansowe z funduszy
ochrony środowiska, nansujących budowę
kanalizacji w podmiejskiej części gminy Radzanowo
tj. na terenie miejscowości Boryszewo-StróżewkoRogozino.
W sierpniu br. podpisano również umowę z wykonawcą zadnia pn. „Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Stare Boryszewo – etap II”.

wspierające m.in. poprawę infrastruktury komunalnej. Tym razem środki tra ły do Białkowa
i Rogozina. Remont świetlicy wiejskiej w Białkowie
objął ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
położenie zaprawy elewacyjnej oraz montaż drzwi
zewnętrznych. Całkowita wartość zadania wyniosła
18.322,97 zł, w tym dotacja „MIAS 2019” w wys.
9.161,47 zł oraz fundusz sołecki sołectwa Białkowo w
kwocie 9.161,50 zł. Natomiast w ramach doposażenia placu zabaw i wyposażenie placu rekreacyjnego
w Rogozinie zakupiono zestaw zabawowy metalowy
KADYKS. Całkowita wartość zadania wyniosła
21.771,00 zł, w tym dotacja „MIAS 2019” w kwocie
10.000 zł, a pozostałe środki 11.771,00 zł pochodziły
ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rogozino.

Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 315
mb oraz wykonanie poboczy i nawierzchni zjazdów
z tłucznia. Całkowity koszt inwestycji wynosi 189.036,53zł, przy czym dotacja pozyskana
z budżetu Województwa Mazowieckiego nansujących budowę i modernizację dróg dojazdowych do
gruntów rolnych w yniosła w t ym zadaniu
76.660,20zł.
Gmina Radzanowo skorzystała w roku bieżącym
także z instrumentu, jaki Urząd Marszałkowski
uruchomił pod nazwą „Mazowiecki Instrument
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. To środki

Kilka słów od Przewodniczącej Rady Gminy
Drodzy Czytelnicy.
Pragnę podzielić się z Państwem re eksją na temat
funkcjonowania Rady Gminy. W kadencji 2018-2023
rozszerzono uprawnienia rady o rozpatrywanie
raportu o stanie Gminy oraz podejmowanie uchwały
w sprawie udzielania lub nieudzielania wotum
zaufania z tego tytułu organowi wykonawczemu.

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie
gminy raport o stanie Gminy. Obejmuje on podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Nad przedstawionym raportem o stanie
gminy przeprowadza się debatę na sesji rady gminy,
w czasie której oprócz radnych mogą się wypowiadać
również przedstawiciele mieszkańców Gminy. W tym
miejscu zachęcam Państwa do udziału w debacie.
Aby wystąpić w czasie debaty należy zgłosić swój
udział na piśmie z listą poparcia od dwudziestu osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej jeden dzień przed
sesją, podczas której ma być przedstawiany raport.
Pragniemy osiągać pozytywne i trwałe rezultaty
w rozwoju Gminy, a to nie jest możliwe bez udziału
i akceptacji obywateli. Na co dzień odczuwam
rzeczywisty udział Państwa w stanowieniu o planowanych działaniach oraz inwestycjach. Dziękuję
w imieniu Rady Gminy i swoim własnym za Państwa
zaangażowanie, poświęcony czas na spotkania
z nami. Pozwólcie Państwo, że przypomnę apel
o składanie PIT-ów zgodnie z miejscem zamieszkania.

Nie muszę chyba szczególnie nikogo przekonywać
do słuszności takiej wpłaty ponieważ obecnie do
gmin wraca ponad 37% podatku płaconego przez
mieszkańców. Pieniądze te przeznaczane są między
innymi na nansowanie szkół i przedszkoli (także
prywatnych) oraz inwestycje w kanalizację, wodociągi, drogi i chodniki. Jakość i liczba nowych inwestycji jest uzależniona przede wszystkim od udziału
w podatku dochodowym, który stanowi nasze
główne źródło dochodów. Apeluję o płacenie
podatków w naszej Gminie, bo im więcej osób będzie
płaciło podatki w miejscu zamieszkania, tym lepszy
standard życia dla naszych mieszkańców. Stąd mój
apel abyśmy w ten sposób efektywnie wspólnie
zadbali o rozwój naszej Gminy oraz przyszłość naszą
i naszych dzieci.
Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia składam Państwu płynące prosto z serca
życzenia radosnych, spokojnych świąt oraz pomyślności w Nowym Roku.
Jolanta Sochacka
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Drodzy Mieszkańcy,
koniec roku to tradycyjnie czas wytężonej pracy
gminnych służb nansowych, z panią skarbnik Mariolą
Lorenc na czele. Ostatnią grudniową sesją Radni
uchwalą projekt budżetu, który zatwierdzi strategię |
i kierunki działań przyjętych do realizacji w roku 2020.
Z troską i wielką obawą przyznaję jednak, że w mojej
ocenie okres dynamicznego rozwoju i powszechnego
korzystania z szerokiego strumienia zewnętrznych
środków nansowych polski samorząd ma niestety już
za sobą. W Gminie Radzanowo przez kilka ostatnich lat
doskonale łączyliśmy odważne decyzje inwestycyjne
z rozważnym wydatkowaniem środków budżetowych
na działania bieżące. Oszczędne, skrupulatne i konsekwentne zarządzanie pozwoliło nam na realizację
kluczowych inwestycji w każdym z 30 sołectw, na
modernizację i gruntowne remonty głównych szlaków
komunikacyjnych, budowę chodników, dynamiczną
rozbudowę i remonty infrastruktury społecznej
(głównie place zabaw i świetlice wiejskie), skanalizowanie terenów podmiejskich, sieć oświetleniową, czy
przebudowę systemu komunikacji zbiorowej.
W obliczu piętrzących się przed samorządami
trudności nansowych, organizacyjnych, narzucanych
nowych zadań oraz chaotycznie wdrażanych zmian
legislacyjnych, nie łatwo będzie nam utrzymać
dotychczasowy rozmach w realizacji przedsięwzięć
inwestycyjnych. Wygospodarowane oszczędności
pochłaniają dynamicznie rosnące koszty bieżące,
w tym przede wszystkim podwyżki płac nauczycieli,
wzrost minimalnego wynagrodzenia, zapowiadane
podwyżki cen energii elektrycznej dla podmiotów
instytucjonalnych, skokowo rosnące opłaty za odbiór
odpadów komunalnych, czy coraz wyższe stawki
dopłat do transportu zbiorowego. Zmniejszona
stawka podatku dochodowego od osób zycznych
z 18% na 17% i zwolnienie z podatku PIT pracowników
do 26. roku życia jest dla każdego z nas niewątpliwie
indywidualną korzyścią. Niestety uszczupla to jednocześnie dochody naszego samorządu. Jeśli gminne
wydatki na oświatę (tj. wynagrodzenia, koszty utrzymania szkół, pomoce dydaktyczne oraz dowóz dzieci)
rosną w ciągu jednego roku aż o 1 mln. zł, a jednocześnie budżet państwa zmniejsza subwencję oświatową,
to dla takich samorządów jak Gmina Radzanowo
oznacza to drastyczne ograniczenie możliwości
inwestycyjnych. Nie będziemy już mieli nadwyżki
budżetowej gwarantującej bezpieczeństwo nansów
publicznych i umożliwiającej aplikowanie o środki
zewnętrzne. Dlatego właśnie w projekcie przyszłorocznego budżetu znalazły się wyłącznie przedsięwzięcia, od realizacji których odstąpić nie możemy
pod żadnym pozorem, a więc kontynuacja rozbudowy
kanalizacji (500 tys. zł) i zadania realizowane w ramach
funduszu sołeckiego. Tym sposobem z inwestycji na
poziomie 2-3 milionów, dziś możemy bezpiecznie
wydatkować zaledwie 750 tys. zł.
Nasze założenia budżetowe na 2020 r. są bardzo

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

ostrożnościowe, ale nie możemy być optymistami, jeśli
już dziś uwarunkowania rynkowe pokazują wzrost
kosztów bieżących. Dla przykładu posłużę się tu
chociażby wiedzą z przeprowadzonych w sąsiednich
gminach przetargów na wywóz odpadów komunalnych. Zaostrzenie „ustawy śmieciowej” i restrykcje
nakładane na przedsiębiorstwa gospodarowania
odpadami powodują, że w obliczu otrzymywanych
ofert rm odbierających śmieci sąsiednie samorządy
wprowadzają swoim mieszkańcom opłaty na poziomie 23-25 zł od osoby za odpady segregowane. Trudno
więc uznać za pewnik, że obowiązująca dziś w Gminie
Radzanowo opłata 15 zł od osoby zostanie utrzymana
po wyłonieniu rmy do obsługi wywozu naszych
odpadów komunalnych w okresie III.2020 – XII.2021.
Z kolei z rozmów prowadzonych z Komunikacją
Miejską - Płock sp. z o.o. wynika jednoznacznie, że
płocki przewoźnik wyraża mniejsze zainteresowanie
zwiększaniem ilości obsługiwanych na naszym terenie
kursów transportu zbiorowego. Od nowego roku
KM – Płock sp. z o.o zamierza wycofać pierwszy kurs
poranny (3:57 wyjazd z Płocka; 5:21 dojazd do Płocka)
przy jednoczesnym zwiększeniu stawki dopłat
uiszczanych przez Gminę Radzanowo z obecnie
obowiązującej 5,18 zł do 7,40 zł. Ta decyzja wygeneruje
w budżecie 2020 r. dodatkowe 500 tys. zł wydatków
bieżących tylko na obsługę dojazdów do i z Płocka.

Ostateczny kształt przyszłorocznego budżetu
uzależniony będzie od końcowego rozliczenia kilku
dużych inwestycji, jakie zrealizowaliśmy, a na jakie
otrzymaliśmy dotacje zewnętrzne. Nie bez znaczenia
jest również odpowiedzialne sporządzanie rocznych
zeznań podatkowych przez naszych mieszkańców;
wpisanie adresu zamieszkania (nie zameldowania)
w druk PIT wpływa bezpośrednio na dochody naszego
samorządu, a tym samym na możliwości rozwoju
naszego wspólnego dobra. A przecież takie zadania,
jak unowocześnienie Stacji Uzdatniania Wody
w Radzanowie-Dębnikach, dalsza rozbudowa sieci
kanalizacyjnej, modernizacje dróg i budowa chodników nie mogą być odkładane w czasie.
Mam nadzieję, że dotychczasowa bardzo dobra
współpraca z Radą Gminy, Paniami i Panami sołtysami,
Mieszkankami i Mieszkańcami Gminy Radzanowo oraz
nasze doświadczenie w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych, pomimo wyzwań, jakie stają przed
polskimi samorządami w nadchodzącym 2020 roku,
pozwolą przejść przez te trudne czasy bez większych
problemów. Czego Państwu - Czytelnikom i sobie, jako
osobie zarządzającej Gminą życzę w przyszłym roku.

Comiesięczne spotkanie wójta z sołtysami

Sylwester Ziemkiewicz
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Powiatowe działania w gminie Radzanowo
U progu nowego roku budżetowego dokonaliśmy
przeglądu zadań, jakie na terenie gminy Radzanowo
zamierza realizować Powiat Płocki. O rozmowę na
temat harmonogramu realizacji powiatowych planów
inwestycyjnych poprosiliśmy radnego Pawła
Jakubowskiego, członka Zarządu Powiatu.
- Zarząd Powiatu intensywnie pracował nad
skatalogowaniem zadań, których realizacji
podejmie się w przyszłym roku. Czy jako radny
reprezentujący naszą gminę jest Pan zadowolony
z poczynionych ustaleń?
- Strategia zrównoważonego podziału środków
nansowych na zadania realizowane na terenie 15
gmin powiatu płockiego jest mi bliska. Mandat
radnego, jaki uzyskałem z woli Mieszkańców gminy
Radzanowo i gminy Staroźreby, traktuję jednak
bardzo poważnie i odpowiedzialnie. Zobowiązałem
się reprezentować nasze sprawy lokalne
w samorządzie powiatowym a znany jestem
powszechnie z tego, że robię to dość skutecznie.
Cieszę się, że w przyszłorocznym budżecie powiatu
znalazły się zadania realizowane z terenu gminy
Radzanowo, bo to bardzo wyczekiwane i potrzebne
inwestycje, poprawiające bezpieczeństwo i warunki
życia Mieszkańców.
- Prosimy o więcej szczegółów. Czy mamy szanse
na remonty kolejnych dróg powiatowych?
- Bardzo dobra, a przede wszystkim systematyczna
współpraca między Zarządem Powiatu i wójtem
gminy Radzanowo Sylwestrem Ziemkiewiczem od
kilku już lat przynosi wymierne efekty, właśnie przede
wszystkim w infrastrukturze drogowej.
Po sztandarow ych modernizacjach dróg
powiatowych Radzanowo-Kosino i BiałkowoSzczytno, w roku bieżącym przeprowadziliśmy także
pierwszy etap utwardzenia drogi powiatowej
Męczenino-Ślepkowo-Woźniki-Czerniewo; destrukt
asfaltowy wzmocnił i wyrównał odcinek MęczeninoŚlepkowo.
Na rok 2020 zaplanowaliśmy kolejne ważne remonty
drogowe na terenie gminy Radzanowo.
Na do nansowanie Urzędu Wojewódzkiego oczekuje
wniosek obejmujący wylanie nakładki asfaltowej na

Zmiany w „ustawie śmieciowej”
Od kilku miesięcy Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Woźnikach przechodzi
intensywne zmiany organizacyjno-prawne. Szereg
decyzji wymusiły zaostrzone przepisy znowelizowanej w sierpniu br. ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).
Niezbędne stało się również uporządkowanie procesów codziennego funkcjonowania naszego PSZOKu,
by proceder wieloletniego gromadzenia odpadów
i niekontrolowanych zrzutów śmieci w Woźnikach
niezwłocznie i de nitywnie wyeliminować.
ciąg dalszy str. 5

drodze powiatowej nr 2935W na odcinku RadzanowoWólka-Łoniewo. Z kolei wniosek o dotację Urzędu
Marszałkowskiego złożyliśmy m.in. na remont drogi nr
2 9 2 9 W R a d z a n o w o - Wo ź n i k i , z g r u n t o w n ą
przebudową skrzyżowania na wysokości kościoła
para alnego w Woźnikach; to bardzo zniszczona trasa,
z niezwykle niebezpiecznym rozwidleniem gminnych
i powiatowych szlaków komunikacyjnych.
Jako członek Zarządu Powiatu zabiegam także
o uzgodnienie źródeł nansowania dla zadania
obejmującego modernizację drogi powiatowej nr
2938 W w Stróżewku, na wysokości Niepublicznego
Przedszkola „Małolatek” oraz na generalny remont
drogi powiatowej nr 2943 W Radzanowo-Chełstowo.
Ta pierwsza stanowi dziś coraz powszechniej
wykorzystywany łącznik dla dojeżdżających do drogi
krajowej nr 60. Trasa do Chełstowa od dawna wymaga
gruntownej naprawy, zwłaszcza na wysokości
najbardziej krętych odcinków. Powiatowe plany
inwestycyjne 2020 r. obejmują również ulicę
Mazowiecką w Rogozinie; gruntowny remont tej trasy
przesuwała w czasie budowa kanalizacji i sieci
gazowej.
- Jakie przedsięwzięcia zaplanował powiat dla
poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów?
- W tej materii również mamy kilka ważnych zadań.
Kilka tygodni temu rozpoczęliśmy przygotowania do
przebudowy drogi powiatowej w Nowym Boryszewie,
wzdłuż której budowany będzie chodnik.
Od skrzyżowania z drogą wojewódzką 567 wycięte
zostały drzewa. Koncepcja przebudowy całego
skrzyżowania w tym miejscu wymaga szeregu
uzgodnień międzyinstytucjonalnych,
m.in. z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich
w Warszawie.
Na I kwartał 2020 r. zaplanowana jest dostawa
ostatniej części materiału na budowę chodnika
wzdłuż ulicy Płockiej w Radzanowie, od kościoła w
kierunku Wólki. Prace budowlane wykona Gmina
Radzanowo, projekt i materiał s nansowano
z budżetu powiatu. Chodnik znacząco zwiększy
bezpieczeńst wo piesz ych, z właszcza dzieci
uczęszczających tą trasą do szkoły. Na tym odcinku

drogi powiatowej niezbędne jest również przejście dla
pieszych.
Po ostatnim zebraniu z Mieszkańcami Radzanowa
podjąłem się również realizacji dwóch priorytetowych
zadań dla mojej rodzinnej miejscowości; chodzi
o doświetlenie przejścia przed Urzędem Gminy oraz
zamontowanie lustra drogowego ułatwiającego
wyjazd z ulicy Słonecznej w ulicę Szkolną.
- Czy poza inwestycjami gmina Radzanowo może
liczyć na nansowe wsparcie ze strony powiatu
płockiego?
- Oczywiście, że tak. Zwłaszcza w sferze współpracy
i nansowania inicjatyw i bieżącej działalności
organizacji pozarządowych. Powiem szczerze, że
jestem bardzo zadowolony, bo nasze gminne
stowarzyszenia i kluby sportowe coraz chętniej
sięgają po taką formę wsparcia powiatu płockiego.
Osobiście uczestniczyłem w tym roku w tak ciekawych
wydarzeniach, jak Przegląd Twórczości Artystycznej
Seniorów „W duszy gra…” Stowarzyszenia Przyjaciół
Gminy Radzanowo, czy w turnieju dla drużyn
dziecięcych „Graj z Polonią” organizowanym przez
GLKS Polonia Radzanowo. Od wielu lat współpracuję
również z Kołem Nr 10 ZERiI w Radzanowie, które
również korzystało z różnorodnych form wsparcia
powiatowego. Jesienią miałem prz yjemność
uczestniczyć w przekazaniu środków nansowych
także trzem lokalnym drużynom OSP: z Radzanowa,
Szczytna i Woźnik.
- Bardzo dziękujemy za rozmowę. Czy chciałby
jeszcze Pan coś dodać?
- Chciałbym podziękować Panu Wójtowi i Radzie
Gminy za współpracę w rozwiązywaniu lokalnych
problemów. Cieszę się, że w takim właśnie gronie
działamy razem dla dobra i roz woju Gminy
Radzanowo. A w związku ze zbliżającymi się świętami
Bożego Narodzenia składam wszystkim Mieszkańcom
najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, rodzinnego
szczęścia i dobrych widoków na przyszłość.
Zespół redakcyjny

STRONA 5
Zmiany w „ustawie śmieciowej”
Po wywiezieniu nagromadzonych przez lata hałd
śmieci i uporządkowaniu terenu, wygrodzono
i utwardzono plac, a także zainstalowano oświetlenie
i system monitorowania. Gruntowne przeszkolenie
pracowników oraz uchwalenie przez Radę Gminy
szczegółowego regulaminu funkcjonowania Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
pozwalają dziś jednoznacznie stwierdzić, że nasz
samorząd spełnia wszystkie obowiązki wynikające
z obowiązujących przepisów prawa. Tym samym
przeszliśmy od stworzenia infrastruktury i opracowania zasad pisanych do etapu znacznie trudniejszego
tj. wdrożenia w życie, a więc bezwzględnego stosowania obowiązujących zasad wobec każdego
z mieszkańców Gminy Radzanowo.
Musimy się wszyscy nauczyć, że co do zasady PSZOK
w Woźnikach nie jest wysypiskiem śmieci, na które
wywozi się wszystko to, czego nie wrzucimy do
pojemników na odpady zmieszane albo do worków
z odpadami segregowanymi. PSZOK pełni rolę
uzupełniającą do comiesięcznych odbiorów śmieci
z posesji. Każdy, kto ma podpisaną i terminowo
opłaconą deklarację na odbiór odpadów komunalnych, może tam zawieźć m.in.: meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, niedziałający sprzęt
elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne,
przeterminowane leki i chemikalia, igły i strzykawki,
zużyte baterie i akumulatory, opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, popiół, odpady
budowlane pochodzące wyłącznie z remontów
i drobnych modernizacji nieruchomości mieszkalnych, a także odpady biodegradowalne (za wyjątkiem konarów i pni drzew). Warunkiem koniecznym
jest jednak posegregowanie oddawanych odpadów, tak, by każdy rodzaj tra ł do odpowiedniego
pojemnika dostępnego na terenie PSZOK.

Przyjęty regulamin określa szczegółowo także
katalog odpadów, jakich PSZOK nie przyjmie
w ogóle; są to: części samochodowe (szyby, zderzaki,
re ektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe), odpady zawierające azbest, odpady nieszczelnie opakowane lub niemożliwe do identy kacji
(bez etykiet), sprzęt budowlany, zmieszane odpady
komunalne, popiół i żużel zmieszane z innymi
odpadami, niemożliwe do identy kacji odpady
niebezpieczne, odpady z działalności gospodarczej
i poprodukcyjne, a także odpady rozbiórkowe
i budowlane w ilościach wskazujących na pochodzenie spoza prac samodzielnie wykonanych
w gospodarstwie domowym. Wytworzenie lub
zgromadzenie tego typu odpadów wymaga od
nas samodzielnego znalezienia i opłacenia rmy,
która posiada stosowne uprawnienia do ich
odbioru.

Zaostrzaniu przepisów towarzyszą równolegle
zmiany stawek opłat, za jakie rmy współpracujące
z gminami świadczą usługi odbioru odpadów
komunalnych. Obowiązująca w gminie Radzanowo
umowa z Remondis Drobin sp. z o.o. wygasa w lutym
2020 r. Urzędnicy rozpoczęli już procedurę opracowywania dokumentacji przetargowej, która wyłoni
odbiorcę śmieci na okres III. 2020 – XII.2021.
Obserwacje lokalnego rynku i wyników przetargów
w gminach sąsiednich wskazują jednak, że ogłaszane
w ostatnich tygodniach stawki opłat za odbiór
odpadów segregowanych sięgają kwot 23-26 zł
od osoby. Należy więc spodziewać się, że obowiązujące w gminie Radzanowo opłaty w wysokości
15 zł za odpady segregowane i 23 zł za niesegregowane nie będą możliwe do utrzymania w dłuższej
perspektywie czasowej.

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Organizowane w Gminie Radzanowo obchody
Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada już
od pięciu lat gromadzą mieszkańców i zaproszonych
gości na wspólnym celebrowaniu radości z życia w
wolnej i suwerennej Ojczyźnie.
Tegoroczne uroczystości rozpoczęła msza święta w
intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. Franciszek
Stepnowsk i, proboszcz para i św. Floriana
w Radzanowie. W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele samorządu, mieszkańcy, harcerze oraz
druhny i druhowie OSP Radzanowo, OSP Woźniki,
OSP Juryszewo i OSP Nowe Boryszewo. Poczty
sztandarowe wystawiły najważniejsze lokalne
instytucje i organizacje – Szkoła Podstawowa
w Radzanowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rogozinie, OSP Radzanowo, OSP Woźniki i Polskie
Stronnictwo Ludowe. W homilijnych rozważaniach
o niepodległości naszej Ojczyzny ksiądz proboszcz
zwrócił szczególną uwagę na siłę polskiego chrześcijaństwa przepełnionego modlitwą, która towarzy-

szyła naszym przodkom w momentach triumfalnych
jak i podczas 123-letniej niewoli, winna towarzyszyć
nam – żyjącym współcześnie, jak i przyszłym pokoleniom Rodaków. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz pod obelisk upamiętniający lokalnych bohaterów walk narodowo-wyzwoleńczych. Uroczysta
zmiana warty i apel poległych, podczas którego
harcerze z radzanowskiej drużyny „Wędrowne Ptaki”
(przyg. dh Jolanta Sochacka) i rogozińskiej drużyny
„Wilcza Wataha” (przyg. dh Iwona Zalewska i dh Kamil
Jakubowski) przywoływali nazwiska i notki życiorysów żołnierzy, łączników, działaczy społecznych,
nauczycieli i mieszkańców, przebiegały w bardzo
podniosłej atmosferze. W hołdzie wszystkim poległym symboliczną biało-czerwoną wiązankę złożył
wójt Sylwester Ziemkiewicz. W swoim wystąpieniu
podkreślił, że obchody 11 listopada w gminie
Radzanowo mają ponadczasową wartość, gdyż
opierają się o wspólnotowe świętowanie radości
z życia w niepodległej Polsce.

Ostatnią częścią obchodów był koncert zorganizowany w Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie,
podczas którego zgromadzona publiczność wspierała występujących artystów wspólnym śpiewem
najbardziej znanych polskich pieśni patriotycznych.
Tradycyjnie program artystyczny rozpoczęło odśpiewanie całości „Mazurka Dąbrowskiego”. Po „Ułanach”,
„Pierwszej Brygady” i „Sercu w plecaku” zabrzmiała
również dramatyczna w swym przekazie „Kolęda
Warszawska”. Obok wokalistów CKiS przygotowanych przez Agnieszkę Orankiewicz i chóru „Złota
Jesień” z Robertem Majewskim wspaniały popis dały
przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola
w Radzanowie pod k ierunk iem dyr. Izabeli
Tomaszewskiej oraz chórzystki Szkoły Podstawowej
w R a d z a n o w i e p o d k i e r u n k i e m To m a s z a
Zalewskiego. Za pomoc w organizacji składamy
podziękowania wszystkim instytucjom i organizacjom, które włączyły się w uroczystości Gminnych
Obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

STRONA 6

Powstały kolejne ścieżki edukacyjno-przyrodnicze
Na terenie Gminy Radzanowo powstały kolejne
ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, które są ciekawym
pomysłem na zagospodarowanie przestrzeni
zewnętrznej oraz doskonałym narzędziem przekazywania wiedzy.

Pomysł stworzenia ścieżek powstał w Fundacji
„Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem",
która otrzymała do nansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.
„Utworzenie infrastruktury terenowej poprzez
budowę ścieżek edukacyjno-przyrodniczych
służących do edukacji ekologicznej”.
W ramach zadania utworzono 4 ścieżki edukacyjno-przyrodnicze przy placówkach edukacyjnych, w tym 2 na terenie gminy Radzanowo tj.
- przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rogozinie
- S z k o l e Po d s t awowe j i m . C ze s ł awa H i ń c a
w Rogozinie składająca się z 10 tablic;
- na terenie ośrodka Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Męczeninie - WTZ Męczenino – ośrodek dla osób
niepełnosprawnych składająca się z 5 tablic;
Ponadto przy Szkole Podstawowej w Nowych
Łubkach gm. Bulkowo - 5 tablic oraz przy Zielonej
Szkole w Sendeniu, gm. Łąck – 4 tablice.
Tematyka tablic dotyczy rozpoznawania gatunków
drzew rodzimych, zawiera informacje dotyczące

biologii, morfologii, różnic między gatunkami, na
podstawie których rozpoznać można dane drzewo tj.
Klon zwyczajny i klon jawor; Dąb szypułkowy i dąb
bezszypułkowy; Lipa drobnolistna i lipa szerokolistna; Grab pospolity i buk pospolity; Jodła zwyczajna i
świerk pospolity.
Ponadto tablice zawierają zdjęcia fauny wraz
z opisami gatunków, które objęte zostały ochroną insitu tj. puszczyk, tracz nurogęś, ropucha zielona, paź
królowej, gągoł, bielik.
Na ścieżkach odbywają się zajęcia dydaktyczne,
podczas których uczestnikom prezentowana jest
przyroda jako zespół elementów i procesów tworzących wspaniały system, będący środowiskiem
w którym żyje człowiek. Uczestnicy poznają zasady
ochrony środowiska, faunę objętą ochroną gatunkową występującą w naszym regionie, uczą się jak
rozpoznawać gatunki drzew rodzimych, jak zachowywać się w parku, lesie, tak by nie szkodzić
przyrodzie. Uwrażliwiani są na potrzebę ochrony
drzew będących schronieniem dla wielu zwierząt.
Ścieżki przyrodnicze zlokalizowane są na terenie
szkół i ośrodka edukacji w otoczeniu przedszkoli
i centrów kultury, dzięki której czemu zwiększy się
świadomość ekologiczna oraz odpowiedzialność za
środowisko przyrodnicze. Wzbogacają kulturę
ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych.
Tablice edukacyjne to dobry i sprawdzony pomysł
na przekazywanie wiedzy o świecie przyrodniczym.
Dzięki nim mamy możliwość zdobycia informacji
w jaki sposób możemy dbać o nasze środowisko.
Iwona Marczak

Turniej „GRAJ Z POLONIĄ”
26 października br. w hali sportowej przy Szkole
Podstawowej im. M. Kopernika w Radzanowie odbył
się Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej "Graj
z Polonią Radzanowo" o puchar Starosty Płockiego
Mariusza Bieńka. Wydarzenie zorganizowano dla
chłopców z roczników 2009-2010.
D o turnieju zaproszono pięć drużyn: Stegny
Wyszogród, Zjednoczeni Bulkowo, Delta Słupno, KS
Wilki Słupno, LKS ŚWIT Staroźreby (nieobecni).
Turniej został zorganizowany m.in. z dotacji
Starostwa Powiatowego w Płocku. Nie zabrakło
również miejscowych darczyńców; za pomoc
dziękujemy Sylwestrowi Ziemkiewiczowi - Wójtowi
Gminy Radzanowo, Pawłowi Jakubowskiemu Radnemu Rady Powiatu, Jolancie Sochackiej Przewodniczącej Rady Gminy Radzanowo oraz
R o b e r tow i To k a r s k i e m u - R a d n e m u G m i ny
Radzanowo oraz Tomaszowi Klekowickiemu lokalnemu przedsiębiorcy.
A oto wyniki turnieju: Stegny-Zjednoczeni 5-1;
Delta-Wilki 4-0; Polonia -Stegny 2-0; ZjednoczeniDelta 0-0; Wilki-Polonia 1-0; Stegny- Delta 1-0;

Zjednoczeni-Wilki 0-4; Polonia -Delta 0-3; StegnyWilki 2-4; Polonia-Zjednoczeni 3-1
Tabela końcowa:
1.Wilki Słupno - 9 pkt
2. Delta Słupno - 7 pkt
3.Polonia Radzanowo - 6 pkt
4. Stegny Wyszogród - 6 pkt (o miejscu zadecydował
mecz bezpośredni)
5. Zjednoczeni Bulkowo.
Nasi chłopcy, podopieczni Kamila Zielińskiego,
zagrali bardzo dobry turniej, wygrywając dwa mecze
i dwa przegrywając. Minimalnie ulegli zwycięskiej
drużynie turnieju tj. Wilki Słupno 0-1, gdzie stracili
bramkę podczas końcowego spotkania. Tabela
wtedy mogłaby wyglądać inaczej.
Wspaniała zabawa, emocje na boisku i trybunach,
walka, radość, a nawet łzy. Wszystkim uczestnikom bez względu na zajęte miejsca - serdecznie
gratulujemy. Rodzicom i trenerom winszujemy
wytrwałości i życzymy kolejnych sukcesów.
Naszą ideą było, by wszystkie drużyny zostały
nagrodzone dyplomami, słodkościami, a także

voucher'ami nansowymi na sprzęt sportowy.
Pierwsza trójka otrzymała dodatkowo puchary
i medale. Ponadto najmłodszym zawodnikiem
turnieju był Antonii Ciura ze Stegny Wyszogród.
Najlepszy strzelec to Oskar Tumian z Wilki Słupno - 4
bramki w jednym spotkaniu. Najlepszy piłkarz Szymon Cal z Wilki Słupno. Najlepszy bramkarz zawodnik Stegny Wyszogród.
Doszło również do miłego akcentu, gdyż zarząd
GLKS Polonia Radzanowo wręczył podziękowanie za
wieloletnią grę w naszych barwach Mariuszowi
Szczepaniakowi. Choć sam Mariusz nie powiedział
jeszcze ostatniego słowa, w naszym klubie świetnie
radzi sobie już jego syn - Oliwier. Popularny
"Szczepan" otrzymał pamiątkową statuetkę i dyplom.
Arbitrem całego turnieju był Wojciech Młotkowski,
licencjonowany sędzia MZPN. Do organizatorów nie
wpłynęła żadna skarga na jego pracę. Dziękujemy.
GLKS Polonia Radzanowo
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Zasłużeni nauczyciele wychowania ﬁzycznego
22 listopada w Starostwie Powiatowym w Płocku
odbyło się spotkanie podsumowujące
współzawodnictwo sportowe szkół w powiecie
płockim za rok szkolny 2018/2019. W ubiegłym roku
szkolnym rywalizowało 37 szkół podstawowych
w kategorii: dzieci, zaś w kategorii: młodzież - 46
szkół. Nagrody przyznano nauczycielom szczególnie
zaangażowanym w rozwój i krzewienie sportu, którzy
swoją pracą i determinacją przyczynili się do

sukcesów sportowych szkół oraz za propagowanie
dobrych nawyków wśród dzieci i młodzieży. Na takie
szczególne wyróżnienie zasłużyli nauczyciele uczący
wychowania zycznego w szkole w Radzanowie: pan
Ireneusz Gontarek i pan Mariusz Kusy. Szkoła
w Radzanowie zajęła bowiem II miejsce w kategorii:
młodzież i III miejsce w kategorii: dzieci w klasy kacji
generalnej współzawodnictwa sportowego w
powiecie płockim. Do sukcesu szkoły walnie

Misiowe szaleństwo w SP w Radzanowie
Może być duży lub mały, brązowy, biały, szary… Jest
miękki, puchaty i lubimy go przytulać. Każdy ma go
w domu, lecz nie każdy wie, że ma już 117 lat.
Towarzysz dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej
zabawy oraz przyjaciel - powiernik największych
sekretów i tajemnic. Najmilsza zabawka i bohater
wielu książek oraz lmów dla dzieci – Pluszowy Miś.
27.11.2019 r. wszystkie misie opuściły swoje
zaciszne pokoiki i przybyły wraz z uczniami do Szkoły
Podstawowej w Radzanowie.
Celem całego pr zedsięwzięcia było m.in.
zapoznanie dzieci z historią powstania Święta
Pluszowego Misia, przedstawienie różnych sylwetek
misiów, nabywanie umiejętności pracy i zabawy
w zespole. Były zagadki, kolorowanki, misiowe
wyklejanki, lmy i piosenki. Jednak, jak zwykle,
najwięcej emocji i skupienia w oczach widzów najmłodszych uczniów naszej szkoły – zebrał
„miniteatrzyk”. Co roku nauczyciele czytają fragment

wybranej książki z podziałem na role. W tym roku
była to „Bajka o Misiu Łasuchu”, której wykonanie
nagrodzono gromkimi brawami. W ramach tego
dnia uczestniczymy i propagujemy akcję„Cała Polska
Czyta Dzieciom”. Proces systematycznego czytania
jest ważnym elementem rozwoju dziecka, mądrym
sposobem spędzania z nim czasu i najlepszą
inwestycją w jego przyszłość.
W radzanowskiej szkole to święto,
przygotowywane przez nauczycieli biblioteki
i świetlicy, jest już tradycją. Tegoroczne, jak zawsze,
wywołało u dzieci wiele uśmiechów i radości. Mimo
co ra z n owo c ze ś n i e j s z yc h i co ra z b a rd z i e j
atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija.
Celina Dudzińska
Małgorzata Woroniecka

Rogozińska szkoła z POWERem
Grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im.
Czesława H inca w Rogozinie uczestnicz yła
w minione wakacje w szkoleniu języka angielskiego
na Malcie. Szkolenie odbyło się w ramach projektu
w POWER „Ponadnarodowa mobilność kadry
edukacji szkolnej”. Szkoła w Rogozinie pozyskała
fundusze na ten cel z Europejskiego Funduszu
Społecznego, na zasadach Programu Erasmus+
sektor Edukacja Szkolna.
Projekt ten w 100% nansowany jest ze środków
unijnych, 20% stanowi wkład własny Gminy
Radzanowo, który po zakończonym projekcie
zostanie zwrócony.
Podczas codziennych zajęć nauczyciele doskonalili
umiejętności językowe, poznawali kulturę Malty oraz
innych krajów anglojęzycznych. Nauczyciel języka
angielskiego uczestniczył w szkoleniu metodycznym
pt: ” Spice Up Your Teaching Ideas”, które wyposażyło
go w wiele gotowych narzędzi i metod nauczania
języka.
Po mobilnościach przyszła pora na wdrażanie
nabytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy. W
ramach działań upowszechniających planowane jest:
zwiększenie liczby miniprojektów przedmiotowych

(również z innymi krajami) na platformie eTwinning,
zorganizowanie wizyty studentów z innych krajów,
którzy poprowadzą zajęcia kulturowe w szkole,
przeprowadzenie serii lekcji otwar tych dla
nauczycieli języków obcych, zorganizowanie
wystawy i lekcji kulturowych dla uczniów, stworzenie
prezentacji na temat projektu dla nauczycieli z terenu
Gminy Radzanowo, publikacja artykułów w lokalnej
prasie.
Poprzez te działania projekt przyniesie szereg
korzyści dla Rogozińskiej placówki: wprowadzenie
nowych metod nauczania języka angielskiego,
poszerzenie zakresu współpracy międzynarodowej;
lepsza jakość pracy i działań na korzyść uczniów;
większe zrozumienie i wrażliwość na różnorodność
socjalną, językową i kulturalną; poprawa
k o m p e t e n c j i z n a j o m o ś c i j ę z y k ó w o b c yc h ;
zwiększenie motywacji i satysfakcji w codziennej
pracy.
Projekt kończy się w listopadzie 2020 r, ale
kompetencje, doświadczenia zdobyte podczas lata.
Zaś jego trwania będą owocowały przez długie lata.
SP Rogozino

przyczynił się też pan Michał Aronowski.
Ponadto podczas urocz ystości Wiceprezes
Płockiego Szkolnego Związku Sportowego Wojciech
Lewandowski wręczył Medal za zasługi dla rozwoju
sportu szkolnego panu Mariuszowi Kusemu.
Serdecznie gratulujemy!
Jolanta Kwiatkowska

STRONA 8

Szkolne warsztaty z fonoholizmu. Rodzicu, kontroluj, co robi twoje dziecko w sieci
W listopadzie w Rogozińskiej szkole odbyły się
warsztaty z zapobiegania fonoholizmowi.
Fonoholizm to uzależnienie od smar tfona.
W warsztatach uczestniczyli wszyscy uczniowie
i nauczyciele i niestety zaledwie garstka rodziców.
Szkoda, bo fonoholizm zatacza coraz większe kręgi
i zbiera coraz straszniejsze żniwo.
Konsekwencje tego stanu rzeczy są przerażające.
Poniższe dane zawdzięczamy Fundacji Dbam o Mój
Z@sięg i Uniwersytetowi Gdańskiemu. Badanie objęło
swoim zasięgiem całą Polskę. Na pytania o stosunek
do Internetu, smartfonów i nowych technologii
odpowiedziało ponad 50 tysięcy uczniów.
10 lat – to średnia wieku, w którym dziecko
otrzymało swój pierwszy smartfon z podłączeniem do

Internetu. 30% nastolatków ocenia siebie jako osoby
uzależnione od mediów społecznościowych. Co piąty
uważa swoje życie rodzinne za kiepskie. 10% twierdzi,
że korzysta z telefonu cały czas. 10% badanych
dziewcząt w wieku około 13 lat przynajmniej raz
„wrzuciło' do sieci swoje rozbierane zdjęcie. 18%
uczniów posiada niski poziom woli życia. Około
15-20% przejawia wyraźne symptomy samotności
życiowej wskazując, że doświadcza ogólnej pustki
i odrzucenia. 60% procent rodziców nie wie, co robi
jego dziecko w sieci.
Warsztaty przeprowadzili trenerzy z gdańskiej
Fundacji Dbam o Mój Z@sięg. Szkolną koordynatorką
była pedagog Maria Wieczorek.
SP Rogozino

Pasowanie na przedszkolaka
W sobotę 23 listopada przedszkolaki z ZSP
w Rogozinie wzięły udział w uroczystości „Pasowania
na Przedszkolaka”. Był to szczególny dzień dla dzieci,
które we wrześniu po raz pierwszy przekroczyły próg
przedszkola oraz ich pierwszy publiczny występ przed
licznie zgromadzoną publicznością.
D z i e c i w o d ś w i ę t nyc h s t ro j a c h w s p a n i a l e
zaprezentowały program artystyczny. Recytowały
wiersze i śpiewały piosenki. Pan dyrektor, wręczając
specjalne medale, dokonał pasowania dwudziestu
siedmiu przedszkolaków. Na pamiątkę tego
wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy i upominki od
rodziców. Maluchy były pogodne, radosne a co
najważniejsze dumne, że zostały prawdziwymi
przedszkolakami.
Z pewnością był to niezapomniany dzień, pełen

DANE KONTAKTOWE
Urząd Gminy w Radzanowie
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
e-mail : sekretariat@radzanowo.pl
Nr telefonu:
(24) 369 50 10 sekretariat
(24) 369 50 11 sekretariat Fax
Numery :
(24) 369 50 12 - drogi gminne, oświetlenie
(24) 369 50 13 - sołectwa, organizacje pozarządowe
(24) 369 50 14 - zagospodarowanie przestrzenne, podziały
nieruchomości, ochrona środowiska, rolnictwo
(24) 369 50 15 - inwestycje, zamówienia publiczne
797 - 870 - 630 - GZEAS kierownik
797 - 870 - 833 - GZEAS
(24) 369 50 18 - ewidencja ludności
(24) 369 50 19 - Urząd Stanu Cywilnego
(24) 369 50 20 - sprawy komunalne, odpady, opłaty
(24) 369 50 21 - podatki lokalne, działalność gospodarcza
(24) 369 50 22 - wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
(24) 369 50 23 - GOPS , asystent rodziny
(24) 369 50 24 - GOPS , pomoc środowiskowa
(24) 369 50 25 - GOPS , świadczenia wychowawcze
(24) 369 50 26 - GOPS , świadczenia rodzinne i alimentacyjne
(24) 369 50 27 - GOPS, świadczenia rodzinne i alimentacyjne
(24) 369 50 28 - księgowość budżetowa
(24) 369 50 29 - księgowość budżetowa
Godziny Urzędowania :
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 – 15:30
7:30 – 16.30
7:30 – 15.30
7:30 – 15.30
8:00 – 15:00

emocji i miłych, wrażeń zarówno dla dzieci, rodziców i
nauczycieli.
Przedszkolaków do ślubowania przygotowały ich
wychowawczynie: Anna Pałysa, Beata Kisio, Kamila
Zielińska, Agnieszka Jastrzębska oraz opiekunki Anna
Bezel, Paulina Cieszkowska i Marzena Mazur.
SP Rogozino

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie
ul. Płocka 32, e-mail: opsradzanowo@plock.home.pl
Dział Pomocy Środowiskowej tel.: (24) 369 - 50 - 24
Dział Świadczeń Rodzinnych tel.: (24) 369 - 50 - 25 (26; 27)
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
ul. Szkolna 3, tel.: 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) 364-56-56
Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
ul. Rolna 4, tel.: (24) 261-34-21, tel./fax: (24) 261-34-36

OŚWIATA
Szkoła Podstawowa w Radzanowie
ul. Szkolna 16
tel.: (24) 265- 46-52
www.spradzanowo.pl
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
tel.: (24) 263-77-77
www. sp-rogozino.pl
Samorządowe Przedszkole w Radzanowie
ul. Marii Konopnickiej 3
tel.: (24) 265- 43-44
www.spr.przedszkolowo.pl

RADA GMINY RADZANOWO
Przewodnicząca Rady Gminy - Jolanta Anna Sochacka
Komisja Rewizyjna :
1. Robert Tokarski - Przewodniczący Komisji
2. Sylwester Dębski - Członek Komisji
3. Urszula Jaszczak - Członek Komisji
Komisja Oświaty, Budżetu, Bezpieczeństwa i Spraw Socjalnych:
1. Krzysztof Sobczak - Przewodniczący Komisji
2. Marcin Woźniak - Członek Komisji
3. Sławomir Trojanowski - Członek Komisji
4. Krzysztof Czerwiński - Członek Komisji
Komisja Rolnictwa i Gospodarki:
1. Robert Kozłowski - Przewodniczący Komisji
2. Katarzyna Makowska - Członek Komisji
3. Kamil Raczyński - Członek Komisji
4. Włodzimierz Pełka - Członek Komisji
5. Krzysztof Janecki - Członek Komisji
6. Jacek Szymański - Członek Komisji
7. Kazimierz Gajewski - Członek Komisji
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Krzysztof Janecki - Przewodniczący Komisji
2. Włodzimierz Pełka - Członek Komisji
3. Marcin Woźniak - Członek Komisji

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
Wydawca
Urząd Gminy w Radzanowie
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

ZAWSZE AKTUALNE INFORMACJE NA STRONIE GMINY RADZANOWO
WWW.RADZANOWO.PL

