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Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Bodzanów,
minęły dwa lata kadencji, jest to dobry
czas na dokonanie pewnych podsumowań, a także przedstawienie zamierzeń
na przyszłość. Po raz kolejny oddaję
w Państwa ręce obszerny materiał o naszej Gminie, w którym chciałbym przedstawić Państwu dotychczasowe osiągnięcia i plany na następne lata.
Nowa perspektywa unijna i krajowe źródła dofinansowania nie stanowią dla nas
żadnych barier ani nieosiągalnych celów.
Z dużym powodzeniem aplikujemy o środki na rozwój oświaty, ochotniczych straży
pożarnych, a w szczególności na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową, drogową i ochronę środowiska.
Wspólnie z Radą Gminy staram się
planować i realizować zadania w myśl
zrównoważonego i harmonijnego rozwoju naszej Gminy. Tak samo ważne są dla
mnie inwestycje, gospodarka komunalna,
pomoc społeczna jak i kultura, oświata
czy rolnictwo.
Przed nami ważne zadanie dla naszego samorządu, a mianowicie ustalenie
nowej Strategii Rozwoju Gminy Bodzanów. Określimy w niej kolejne cele, kierunki rozwoju i założenia dostosowane
do nowych warunków funkcjonowania
jednostek samorządu terytorialnego,
aby zapewnić stały, zrównoważony rozwój, a jednocześnie dbać o polepszanie
warunków i jakości życia mieszkańców.
Jej celem będzie odpowiedź na pytanie,
co trzeba zrobić, aby zaspokoić bieżące
potrzeby i płynnie się rozwijać. Nowy do-

kument rozwoju gospodarczego naszej
Gminy zostanie opracowany przy aktywnym udziale Rady Gminy, organizacji pozarządowych, Urzędu Gminy, podległych
jednostek budżetowych oraz sołectw.
Będę dążył do tego, aby praca Urzędu
Gminy była postrzegana jako wypełnianie misji i celów Gminy w zaspokajaniu
stale rosnących potrzeb społecznych
i gospodarczych. Sceptykom chciałbym
wskazać miejsca naszego samorządu
w ogłoszonych w 2016 r. rankingach.
W hierarchii zamożności samorządów za
2015 r. magazynu „Wspólnota”, Gmina
Bodzanów spośród analizowanych 1 563
gmin wiejskich zajęła wysokie 830 miejsce (w roku poprzednim miejsce 1 136).
Awansowaliśmy o 306 pozycji.
Według kolejnego rankingu tego samego magazynu, w którym analizowano inwestycje realizowane przez polskie
samorządy – Gmina Bodzanów wśród
1 563 gmin wiejskich zajmuje 608 pozycję, za Słupnem (135 miejsce), Łąckiem
(278 miejsce) i Starą Białą (370 miejsce). Zestawienie klasyfikacji pokazuje,
że Gmina Bodzanów pomimo znacznie
niższego budżetu od większości samorządów powiatu płockiego, pod względem
wykonanych inwestycji zajmuje 4 miejsce
w powiecie. Możemy zatem śmiało powiedzieć, że znaleźliśmy się w gronie liderów
powiatu.
Szanowni Państwo, niejednokrotnie
i przy różnych okazjach dziękowałem
Państwu za udzielone poparcie w czasie

referendum. Była to dla nas wszystkich
swoista lekcja demokracji, a dla inicjatorów lekcja pokory. Zarzucano zarówno
mnie jak i Radzie Gminy szereg nieprawidłowości w zarządzaniu gminą, które
były nieprawdziwe i manipulowały opinią
publiczną, wprowadzając niepotrzebne
zamieszanie i chaos. Dziękuję Państwu
za zaufanie, które jest dla mnie bezcenne
i stanowi motywację i inspirację do dalszej
aktywności na rzecz rozwoju Naszej Małej
Ojczyzny.
Jerzy Staniszewski

Narodowe Święto Niepodległości
„Narodowe Święto Niepodległości to
dzień, który jednoczy wszystkich Polaków, przypominając wspólną przeszłość – zarówno tę chwalebną, jak
i dramatyczną, łącząc w teraźniejszości – i radosnej, i pełnej problemów oraz
dając nadzieję na godną i zgodną przyszłość”- takimi słowami została rozpoczęta uroczysta wieczornica „Z pieśnią
do wolnej Ojczyzny”, która odbyła się 10
listopada w Publicznym Gimnazjum w
Nowym Miszewie. Jest to cykliczna impreza organizowana przez Zespół Placówek Oświatowych i Publiczne Gimnazjum
w Nowym Miszewie.
Honorowy patronat nad uroczystością objął Wójt Gminy Bodzanów Jerzy
Staniszewski. W spotkaniu uczestni-

czyli Radni Rady Powiatu Płockiego
z Przewodniczącym Lechem Dąbrowskim
i Radni Rady Gminy Bodzanów z Przewodniczącym Pawłem Różańskim, nauczyciele i uczniowie szkół z Gminy Bodzanów oraz licznie zgromadzeni goście
i mieszkańcy.
Uroczystość składała się z czterech
części. Pierwszą stanowił program
słowno-muzyczny przygotowany przez
uczniów obydwu szkół, w którym zaprezentowano te wartości, które symbolizują
Polskę i patriotyzm Polaków. W drugiej
części nastąpiło wręczenie medali „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”, którego
dokonał Przewodniczący Rady Powiatu
Lech Dąbrowski. Tym zaszczytnym wyróżnieniem odznaczeni zostali: Pani Zofia
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dalsza część artykułu na str. 2
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Dalkiewicz, Panowie: Paweł Jankowski,
Czesław Gocek, Krzysztof Lewandowski
oraz Jarosław Dorobek, którzy osobiście
odebrali medale. Wśród odznaczonych
znaleźli się także Panowie: Jan Aftański,
Dariusz Nowak i Stanisław Bielski.
Trzecia część wieczoru to Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej. W konkursie wzięli udział reprezentanci trzech
kategorii wiekowych: uczniowie szkół
podstawowych, młodzież gimnazjalna
i osoby dorosłe. W czwartej części uroczystość uświetniły występy Zespołu
Ludowego „Grzybowianki” i Zespołu Ludowego „Promyk”. Zwieńczeniem wieczornicy był koncert chóru Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Szymanowskiego w Płocku.
Zorganizowanie wieczornicy było efektem współpracy i zaangażowania wielu
osób. Dzięki życzliwości i hojności sponsorów wszyscy uczestnicy Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Obchody Święta Niepodległości, to
także uroczystości gminne, które jak co
roku odbywają się 11 listopada. Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę została
odprawiona przez Proboszcza Parafii
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii

Panny ks. kan. Tomasza Mazurowskiego,
z udziałem pocztów sztandarowych jednostek ochotniczych straży pożarnych,
szkół i Rady Gminy; przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku,
strażaków, przedstawicieli społeczności
szkolnych, Rady Gminy i urzędu, a także
stowarzyszeń i mieszkańców. Patriotyczną oprawę słowno - muzyczną zapewnili
uczniowie Publicznego Gimnazjum im.
POZ w Bodzanowie. Następnie zebrani
przemaszerowali przez pomnik Niepodległości w Bodzanowie, gdzie zostały zapalone znicze i złożone kwiaty jako symbol
pamięci i szacunku dla pomordowanych
w walkach o wolność naszej Ojczyzny.
W zadumie wysłuchano utworów patriotycznych w wykonaniu zespołu The Voice
Orkiestra, działającego przy Gminnym
Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie.
Obchodzenie patriotycznych uroczystości rocznicowych, jest naszym moralnym
obowiązkiem, bo w taki sposób możemy
ocalić od zapomnienia ważne wydarzenia
naszej historii.
Marzena Wróbel-Pietrzak
Jadwiga Terebińska
Iwona Rakowska

INWESTYCJE W GMINIE BODZANÓW
Kanalizacja
W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w dniu 15.04.2016 r. podpisaliśmy umowę z firmą „BANGO” na budowę
pierwszego odcinka kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Bodzanów, Chodkowo
i Chodkowo Działki, o długości 1 012 mb
za kwotę 305 232,63 zł z terminem zakończenia prac do 30.06.2016 r. W ramach
budowy wykonano kolektor główny wraz
z wyjściami przyłączy do granic działek
bądź poza granice pasa drogowego.

dofinansowanie. Zakres inwestycji obejmował poszerzenie jezdni, wykonanie
nowej nawierzchni, zjazdy do posesji oraz
ich utwardzenie kostką, wykonanie rowów
odwadniających, niezbędnej ilości chodników i zatok autobusowych, a także wykonanie oznakowania poziomego. Prace
drogowe były skoordynowane z pracami
związanymi z budową kanalizacji tak, aby
nie powodować utrudnień dla mieszkańców. Przy okazji udało się również wykonać utwardzenie około 2 km drogi w miejscowości Leksyn destruktem powstałym
w wyniku frezowania starej nawierzchni
jezdni. Remontu doczekała się również ul.
Nadrzeczna. Dzięki współpracy między
gminą Bodzanów a Starostwem Powiatowym w Płocku udało się utwardzić około

Droga Bodzanów- Kępa
Polska

Gmina Bodzanów wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Płocku, w ubiegłym roku złożyła wniosek w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 20162019” na przebudowę drogi powiatowej
relacji Bodzanów - Kępa Polska, na odcinku od Bodzanowa do drogi krajowej nr
62 w Cieślach, o długości 6 170 mb. Na
realizację tej inwestycji udało się uzyskać
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8,5 km dróg na naszym terenie. Odbioru
technicznego robót drogowych dokonano
18 listopada 2016 r.
Oficjalnego otwarcia I etapu budowy
drogi Bodzanów - Kępa Polska w dniu
09.12.2016 r. dokonał Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku
Tomasz Kominek, Sekretarz Województwa Mazowieckiego Waldemar Kuliński,
Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wójt

GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY BODZANÓW
Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marcin
Błaszczyk, a także Radni Powiatu Płockiego oraz Gminy Bodzanów. Liczymy, że
przy dalszej owocnej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku uda nam
się wykonać II etap budowy drogi Bodzanów – Kępa Polska, który obejmuje ponad
3 km odcinek od drogi krajowej nr 62 do
Kępy Polskiej.

Sprzęt dla OSP
Gmina Bodzanów pozyskała dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚiGW w Warszawie na zakup dwóch motopomp o łącznej wartości
61 008,00 zł. Sprzęt uroczyście przekazano dla OSP Bodzanów i Niesłuchowo.
W wydarzeniu, poza przedstawicielami

władz samorządowych Gminy Bodzanów, wziął udział także Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku
Tomasz Kominek. Motopompy zostały
poświęcone przez proboszcza parafii Bodzanów Tomasza Mazurowskiego. Dodatkowo jednostka OSP z Niesłuchowa
otrzymała do dyspozycji łódź ratunkową.

PLANOWANE INWESTYCJE
Termomodernizacja

Gmina Bodzanów w maju br. wspólnie
ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego
złożyła wniosek na termomodernizację
Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Bodzanowie w ramach RPO
WM 2014-2020. Wniosek przeszedł
pozytywnie pierwszy stopień oceny
formalnej oraz uplasował się na 26 pozycji listy rankingowej, co gwarantuje
nam uzyskanie dofinansowania na realizację powyższego zadania.

Drogi

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w dniu 22.07.2016 r. zorganizował konferencję w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Podczas konferencji
przedstawiono nowe możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej w ramach
perspektywy 2014-2020. Głównym punktem spotkania było podpisanie umów na
budowę dróg lokalnych dofinansowanych
z PROW. Gmina Bodzanów otrzymała
dofinansowanie na budowę drogi w Miszewku o długości 1,5 km. Wartość zadania to kwota 1 020 463,87 zł. Liczymy,
że przy wykorzystaniu kolejnych naborów

uda się otrzymać dofinansowanie na budowę i remonty kolejnych dróg.
Ponadto Gmina Bodzanów w dniu
15.09.2016 r. złożyła wniosek aplikacyjny
w ramach Programu Wieloletniego pn.:

„Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych
na terenie gminy Bodzanów: Cybulin-Kiełtyki, Bodzanów-Reczyn na odcinku Chodkowo-Karwowo Duchowne i w m. Cieśle”.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi
767 938 zł, z czego maksymalna wartość
dofinansowania to 50%, czyli 383 969 zł.
Wybór dróg podyktowany był wymogami
konkursowymi, jednak brak uzbrojenia
dróg w taką infrastrukturę jak chodniki,
zatoki autobusowe czy oświetlenie uliczne spowodowały niską ocenę wniosku,
a przez to odległą pozycję na liście rankingowej.

Kanalizacja

Gmina Bodzanów złożyła wniosek aplikacyjny dla zadania pn.: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Bodzanów” w ramach
działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
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2014-2020. Zadanie obejmuje rozbudowę
oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci
głównej. Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 9 listopada 2016 r. opublikowano listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do
dofinansowania. Gmina Bodzanów zajęła I miejsce na liście rankingowej i osiągnęła pozycję lidera. Dofinansowanie
obejmuje sieć główną wraz z przyłączami
do granic posesji, nie obejmuje zaś wykonania instalacji do domu każdego z mieszkańców z racji na fakt, iż w 2011 roku podjęto decyzję o odstąpieniu od wykonania
projektów tych instalacji. Niemożliwe więc
było ubieganie się o dofinansowanie pełnego zakresu prac. Wychodząc naprzeciw
potrzebom mieszkańców w celu obniżenia kosztów związanych z podłączeniem
do sieci kanalizacyjnej planujemy złożyć
wniosek do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie budowy przyłączy
indywidualnych.

Wodociągi

Gmina Bodzanów w listopadzie br. złożyła
wniosek aplikacyjny na budowę sieci wodociągowej w m. Cieśle i Osmolinek oraz
na rozbudowę i remont stacji uzdatniania
wody w Reczynie. Wniosek złożono dla
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zadania pn.: „Kompleksowe uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
Bodzanów” w ramach
działania „Gospodarka wodno-ściekowa”
do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

łobrzegach, alei lipowej w Kępie Polskiej,
a także nasadzeń przy szkole w Cieślach.

kowskiego w Płocku Tomaszem Kominkiem na ręce funkcjonariuszy przekazał
kluczyki do nowego samochodu. Zakup
pojazdu został sfinansowany ze środków
Policji, Starostwa Powiatowego a także
Gminy Bodzanów. Mamy nadzieję że ta
inwestycja przyczyni się do podniesienia
bezpieczeństwa na naszym terenie.

Gazyfikacja Gminy
Instalacje OZE

W październiku br. w partnerstwie z gminami: Bulkowo, Radzanowo oraz z miastem i gminą Drobin złożyliśmy wniosek
aplikacyjny na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Projekt przewiduje budowę ogniw fotowoltaicznych lub
kolektorów słonecznych na budynkach
mieszkalnych. Wspólne działanie gmin
ma na celu ochronę środowiska przez
zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejszenie kosztów energii zużywanej w gospodarstwach domowych.

Urząd Gminy Bodzanów od wielu lat podejmuje kroki mające na celu gazyfikację Białobrzeg, Borowic i Miszewa. W
ostatnim roku zintensyfikowano działania
w tym zakresie. W dniu 12.09.2016 r. Wójt
Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski gościł w siedzibie Polskiej Spółki Gazowej w
Ciechanowie. Na spotkaniu Dyrektor spółki przedstawił obszerną analizę finansową
opracowaną na podstawie zebranych od
mieszkańców deklaracji przyłączenia się
do instalacji. W dniu 02.12.2016 r. Wójt
Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski
podpisał list intencyjny z PSG, który jest
pierwszym krokiem w celu wykonania
sieci gazowej na terenie naszej gminy.
W związku z powyższym zaplanowano
spotkanie informacyjne z mieszkańcami
na dzień 13.01.2017 r. w hali sportowej
Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie, w którym udział wezmą przedstawiciele Polskiej Spółki Gazowej w Ciechanowie oraz PGNiG. Na spotkaniu zostaną
omówione wszystkie procedury oraz koszty, na jakie muszą być przygotowani potencjalni odbiorcy gazu. Zgodnie z zapewnieniami przedstawicieli spółki inwestycja
mogłaby się rozpocząć w przedziale czasowym od 2019 do 2020 roku.

Nowy samochód dla
Policji w Bodzanowie

Rewitalizacja zieleni

Gmina Bodzanów złożyła wniosek do
WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn.:
„Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz
uzupełnienie
nasadzeń na terenie
Gminy Bodzanów”.
Na zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości
90%, co daje kwotę
106 000 zł. Dzięki
realizacji
projektu
udało się wykonać
pielęgnację
wielu
drzew stanowiących
pomniki
przyrody,
między innymi dębu
Chrobry i topoli o nazwie Ostatnia w Bia-

W dniu 15.11.2016 r. podczas zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Szkole Podstawowej w Bodzanowie kampanii „Jesteś
widoczny jesteś bezpieczny” odbyło się
przekazanie dla potrzeb Posterunku Policji w Bodzanowie nowego samochodu
marki Skoda Yeti. Zastępca Komendanta
Miejskiego Policji w Płocku - insp. Stanisław Szcześniak wraz ze Starostą Płockim Mariuszem Bieńkiem i Wójtem Gminy
Bodzanów Jerzym Staniszewskim oraz
Dyrektorem Delegatury Urzędu Marszał4

Gmina Bodzanów po raz
kolejny zapłaci ...

W latach 2013-2014 Gmina Bodzanów
realizowała dwie duże inwestycje: budowę Przedszkola Samorządowego oraz
modernizację stacji uzdatniania wody
w Stanowie. W obu przypadkach główny wykonawca ogłaszał upadłość tuż po
otrzymaniu płatności oraz nie płacił swoim
podwykonawcom. W konsekwencji takich
działań Gmina Bodzanów, pomimo że
już raz zapłaciła wykonawcy głównemu,
została obarczona koniecznością zapłaty
należności podwykonawcom.
Firma EAP podwykonawca firmy
BAKART wykonująca w 2014 roku prace
na SUW w Stanowie wystąpiła z pozwem
przeciwko Gminie Bodzanów na kwotę
49 800,00 zł. Podjęliśmy działania mediacyjne w tej sprawie i w ich wyniku 28 października 2016 r., została podpisana ugoda sądowa na kwotę 44 200,00 zł (brutto),
bez odsetek.
Również firma ABC, podwykonawca firmy ELMIR głównego wykonawcy budowy
Przedszkola, wykonująca prace w latach
2013-2014, wystąpiła z pozwem przeciwko Gminie Bodzanów o zapłatę kwoty 255
943,07 zł. W tej sprawie również podjęto
mediacje i w ich wyniku 29.11.2016 r. podpisano ugodę sądową, w której ustalono,
że Gmina Bodzanów zapłaci na rzecz
ABC Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie kwotę 140 000,00 zł bez odsetek w terminie do 31 grudnia 2016 r.
Podjęte działania mediacyjne pozwoliły na zaoszczędzenie łącznej kwoty ponad 120 000,00 zł oraz na uregulowanie
wszystkich zobowiązań wobec obu firm.

Remont pomieszczeń
urzędu gminy uszkodzonych w wyniku zalania.
W dniu 9 listopada br. podpisaliśmy umowę z firmą PHU BUDMAR na wykonanie
prac remontowych urzędu gminy. Wartość
robót zgodnie ze złożoną przez firmę ofertą to kwota 135 300,00 zł brutto. W ramach
umowy wyremontowane zostaną: sala
konferencyjna, sekretariat, gabinet wójta
i gabinet przewodniczącego rady, toalety,
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pomieszczenie gospodarcze i korytarze,
które uległy zniszczeniu w nocy z 2 na 3
września w wyniku awarii instalacji wodnej
na piętrze urzędu. Zakres prac obejmuje:
osuszenie i usunięcie zacieków, położenie
gładzi, malowanie, montaż kasetonów,
rozprowadzenie instalacji elektrycznej
i wodno-kanalizacyjnej, ułożenie glazury
i terakoty. Poza pracami remontowymi na
sali konferencyjnej zostanie zamontowana

klimatyzacja, system nagłaśniający oraz
rzutnik multimedialny wraz z ekranem. Remont urzędu gminy, a przede wszystkim
sali konferencyjnej pozwoli na jak najlepsze wykorzystanie jej dla potrzeb mieszkańców gdyż poza sesjami rady gminy odbywają się na niej śluby cywilne, szkolenia
rolników oraz spotkania sołtysów.

Dokumentacja projektowa w opracowaniu:
-budowy drogi w Białobrzegach (ulica Białobrzeska i Długa)
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Białobrzegach (ulica Białobrzeska i Długa)
- budowy chodnika przy ul. Pałacowej w Nowym Miszewie,
- budowy drogi relacji Miszewo Murowane – Białobrzegi (ul. Leśna)
- przebudowy świetlicy OSP w Kępie Polskiej.
- termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Cieślach
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Borowice.
Dla ww. inwestycji Gmina będzie aplikować o środki zewnętrze w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
Opracował: Andrzej Grzelak

Bodzanów na wesoło

W najpiękniejszej naszej gminie,
w ładzie zgodzie czas nam płynie.
Jest porządek dobra praca,
zrozumienie i współpraca.
Nas do Sejmu zapraszają,
zacni goście odwiedzają.
W inwestycjach i w budżecie,
w województwie i w powiecie,
takiej Gminy nie znajdziecie.
A nawet w świecie.

Oda do Bodzanowa
Bodzanów, dziś mówi się o Tobie.
Święty i gotycki kościół w Twej ozdobie.
Zacny Proboszcz i Ksiądz Wikary,
z posługą godną za Bodzanów też się modlą.
Za zdrowe i mądre dzieci w twojej szkole.
Bodzanów piękne, nowe masz przedszkole
coraz piękniejsze twe ulice, biura, banki i świetlice, piękne sklepy
w nich witryny, plac, budynek piękny gminy.
A kobiety bodzanowskie są przepiękne, a wręcz boskie.
I mężczyźni z Bodzanowa, każdy macho Casanova.
Bodzanów, ty żeś piękny sam jest w sobie,
tyś wisienką na tym globie.
Bodzanów z taką mądrą Radą i z takim Wójtem postępowym,
wkrótce będziesz miastem powiatowym.

***
Wszyscy państwo dobrze wiecie,
Najpiękniejsza jest na świecie.
Żadna dla was to nowina, bodzanowska jest to gmina.
A z urody w tejże gminie Kępa Polska wielce słynie.
A tu uczucia już mam troszkę mieszane,
bo najpiękniejsze są moje Cieśle ukochane.
Autorem fraszek jest
Waldemar Niedzielski – Radny Rady Gminy Bodzanów

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Gospodarka komunalna to jedna z najistotniejszych dziedzin działalności samorządu terytorialnego, obejmująca szczególnie zadania o charakterze użyteczności
publicznej, których celem jest bieżące
i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych
potrzeb ludności w drodze świadczenia
usług – głównie w zakresie zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków.
Priorytetem dla nas jest poprawa jakości
wody przeznaczonej do spożycia. W ciągu
siedmiu miesięcy 2016 r. przeprowadziliśmy wymianę złóż filtracyjnych w stacjach
uzdatniania wody w Reczynie i Leksynie.
Skład fizykochemiczny uzdatnionej wody
z tych stacji, głównie obserwowane od
kilku lat przekroczenia zawartości manganu i żelaza, świadczyły o nieprawidłowym
funkcjonowaniu stacji.
W związku z tym, od połowy 2015 r. podjęliśmy szereg działań naprawczych m.in.
czyszczenie aeratorów i zbiorników wie-

żowych wyrównawczych oraz ostatnio
wymianę złóż filtracyjnych na złoża kwarcowe i katalityczne. Po wykonaniu szeregu pracochłonnych i kosztownych zabiegów woda osiągnęła wymagane, zgodne
z przepisami parametry.
Wykonane we wrześniu br. w ramach
wewnętrznego monitoringu kontrolnego
badania wody przez akredytowane laboratorium ,,Labotest” z Torunia ze wszystkich stacji uzdatniania z terenu gminy
Bodzanów oraz punktów na sieciach wodociągowych, nie wykazały żadnych przekroczeń parametrów fizykochemicznych
wody uzdatnionej, potwierdzając jednoznacznie słuszność i skuteczność wykonanych przez nas prac.
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami
zakończona została ekspertyza techniczna wykonanej w 2014 r. modernizacji stacji uzdatniania wody w Stanowie,
która wskazała na błędy i zaniechania,
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jakie zostały popełnione w ramach prac
modernizacyjnych. W wyniku ekspertyzy
przeprowadzonej przez wyspecjalizowaną
firmę, opracowano szczegółowy kosztorys
prac niezbędnych do wykonania w celu
przywrócenia właściwej pracy stacji, które powinny zostać zrealizowane w trakcie
modernizacji. Całkowity koszt ww. prac
wyniósł 67 472,81 zł brutto. Z uwagi na
to, że Gmina Bodzanów już raz dokonała
zapłaty za te czynności, których wykonanie oceniono jako niezgodne z projektem,
sprawę nie tylko bada prokuratura, ale
również skierowaliśmy ją na drogę postępowania sądowego.
Nawiązując do utrzymania kanalizacji w Gminie Bodzanów, w drugiej
połowie br. pojawił się istotny problem
z oczyszczalnią ścieków w Bodzanowie.
Wiele elementów ciągu technologicznego oczyszczalni wskutek dotychczasowej
eksploatacji, zostało nadmiernie zużytych,

GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY BODZANÓW
przez co utrzymanie prawidłowej pracy
oczyszczalni wymaga ponoszenia znacznych kosztów. Szczególny problem mamy
z nadmiarem płynnego osadu, którego
utylizacja jest bardzo kosztowna.
Ponadto w mijającym roku doszło do poważnej awarii w oczyszczalni ścieków
w Bodzanowie wywołanej niewłaściwym
użytkowaniem instalacji kanalizacji. Otóż,
prawdopodobnie przez jedną ze studzienek kanalizacyjnych do instalacji zostały
wprowadzone materiały tekstylne i gruz
budowlany powodując unieruchomienie
oczyszczalni. Szybka diagnoza i interwencja, a szczególnie pomoc jednostki
OSP z Kanigowa, zapobiegły poważnemu uszkodzeniu urządzeń pracujących
w oczyszczalni i pozwoliły na bezpieczne, dalsze użytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem. Istotnym jest, że wskutek awarii nie doszło do zachwiania procesów technologicznych.
Przypominamy, że od 1 sierpnia 2016 r. obowiązuje nowa taryfa stawek opłat za wodę i ścieki:
- opłata za wodę - 2,53 zł brutto za 1 m3,
- opłata za ścieki - 5,48 zł brutto za 1 m3,
- opłata za ścieki dowożone - 8,00 zł
brutto za 1 m3,
- opłata stała - 6,00 zł brutto na kwartał
od odbiorcy.
Mając na względzie estetykę
i właściwy wizerunek naszej Gminy nieprzerwanie prowadzimy prace porządkowe i dbamy o otoczenie na całym naszym
obszarze. W związku z tym, między innymi zapewniamy mieszkańcom możliwość dostarczania odpadów segregowanych do Punktów Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych zlokalizowanych
przy Urzędzie Gminy w Bodzanowie oraz
w siedzibie firmy Loveko na ul. Pałacowej
w miejscowości Nowe Miszewo. Ponadto w ramach opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zorganizowane
zostały mobilne zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Poza tym na bieżąco prowadzimy zbiórkę i wywóz nieczystości porzuconych
w przydrożnych rowach i przystankach
autobusowych. W ramach tego sprzątania
zakupiliśmy i wykorzystaliśmy ok. 7 tysięcy sztuk 120 – litrowych worków na odpady. Przez trzy pierwsze kwartały bieżącego roku wystawiliśmy blisko 590 upomnień
do zapłaty wobec osób, które uchylają się
od obowiązku uiszczania comiesięcznych
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niezaprzeczalnie czystość wokół nas to
mechanizm, który aby prawidłowo działał, musi być współtworzony przez nas
wszystkich.
We wrześniu 2016 r. zorganizowana została na terenie gminy akcja
Sprzątania Świata, która przebiegała
w tym roku pod hasłem: ,,Podaj dalej...
drugie życie odpadów’’. Do akcji przyłączyło się ok. 400 uczniów wraz z nauczycielami oraz dyrektorami szkół z terenu
gminy. Odpady zebrane podczas akcji

zostały bezpłatnie odebrane przez firmę
Remondis Sp. z o.o.
Z uwagi na to, że wraz z końcem 2016
roku kończy się umowa z firmą Remondis Sp. z o.o. świadczącą usługi odbioru
odpadów z nieruchomości zamieszkałych,
na początku października br. ogłoszony
został nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bodzanów w 2017 r. W wyniku
przetargu wyłoniona została ponownie
firma Remondis Sp. z o.o. Oddział w Płocku, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.
Kwota po przetargu wyniosła 699 257,00
zł (brutto) za rok i jest wyższa od dotychczasowej. Na sesji w dniu 30 listopada
2016 r. Rada Gminy Bodzanów uchwaliła nowe stawki opłat za odbiór odpadów
komunalnych. Wysokość stawek przedstawia się następująco: 9 zł miesięcznie
od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 18 zł
miesięcznie od osoby, jeżeli odpady są
zbierane i odbierane w sposób zmieszany. Nowe stawki będą obowiązywać od
dnia 1 stycznia 2017 r. Informujemy jednocześnie, że właściciele nieruchomości
nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata od
1 stycznia uiszczana ma być w wysokości
podanej w zawiadomieniu, dostarczonym
do każdego właściciela nieruchomości.
Wiosną tego roku wzięliśmy
udział w konkursie ogłoszonym przez
Ministerstwo Rozwoju pn. AZBEST 2016
i otrzymaliśmy dofinansowanie na opracowanie aktualizacji ilości wyrobów zawierających azbest na naszym terenie.
Wnioskowana dotacja wyniosła 9.600,00
zł (brutto), co stanowi 80% kosztów tego
zadania. Do przeprowadzenia aktualizacji
w drodze zapytania ofertowego wyłoniona
została firma WGS84 Polska Sp. z o.o.,
która z końcem sierpnia 2016 r. zakończyła prace. W wyniku inwentaryzacji, przeprowadzonej w trakcie wizyt terenowych,
została opracowana baza danych, która
umożliwiła przygotowanie mapy rozmieszczenia wyrobów azbestowych.
Kolejnym ważnym elementem
naszej działalności jest bieżące utrzymanie dróg gminnych polegające głównie na
usuwaniu ubytków w nawierzchni, równaniu oraz pracach porządkowych, które
realizujemy głównie w ramach funduszu
sołeckiego. Na potrzeby bieżącego utrzymania dróg latem zakupiona została kosiarka do wykaszania poboczy KELLFRI
za kwotę 12 287,70 zł brutto.
W maju br. został wykonany
przegląd oznakowania dróg oraz uzupełniono brakujące znaki drogowe. Ponadto
nieprzerwanie w sezonie letnim odnawiane i remontowane były wiaty przystankowe.
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami od maja br. wprowadzona
została stała organizacja ruchu na ul.
Żeromskiego, Kilińskiego, Poniatowskiego, Sierakowskiego, Kołłątaja i Placu
Kościuszki w Bodzanowie. W związku
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z tym zakupione zostały oraz zamontowane nowe znaki drogowe i pomalowane
oznakowanie poziome jezdni. Zgodnie
z nową organizacją ruchu zniesiona została z tego terenu strefa zamieszkania, która
uniemożliwiała parkowanie pojazdów.
Od zakończenia budowy tj. od
roku 2012 mamy problemy z właściwym
utrzymaniem drogi Miszewo Murowane – Borowice, której koszt budowy wyniósł brutto 282 915,55 zł. Technologia
wykonania drogi z nawierzchni bitumicznej została zmieniona w 2012 r. na poczwórne powierzchniowe utrwalenie za
pomocą grysów i emulsji asfaltowej. Ta
zmiana oraz praktycznie brak podbudowy spowodowały, że nawierzchnia drogi
rozpada się. Wykonawca oprócz napraw
gwarancyjnych, po zakończeniu gwarancji, w ramach przeprowadzonych negocjacji, w lipcu 2016 r. bezpłatnie poprawił
powierzchniowe utrwalenie zużywając 50
ton grysu frakcji 2-8 mm oraz ok. 7 ton
emulsji asfaltowej, co ma pozwolić na
znaczne ograniczenie dalszej degradacji
nawierzchni.
Nie bez znaczenia dla mieszkańców naszej gminy jest temat oświetlenia ulicznego. Zgodnie z ustaleniami
poczynionymi wiosną br. firma ENERGA
Oświetlenie Sp. z o.o. zrealizowała prace
demontażowe rtęciowych opraw oświetleniowych (nieczynnych) oraz dokonała
mycia kloszy i elementów odbłyskowych
w 300-tu lampach ulicznych.
Dużego zaangażowania wymaga również gospodarka mieszkaniowa.
Na bieżąco wyznaczamy kierunki działań
związane z prowadzeniem prac w budynkach komunalnych. Wiosną br. odnowiono
mieszkanie w budynku w miejscowości
Chodkowo przy ul. Górnej 1 i wprowadzono nowego najemcę.
Wykonane zostały roczne okresowe przeglądy budowlane przewodów
kominowych i wentylacyjnych administrowanych przez nas budynków komunalnych.
Latem na działce stanowiącej
własność Gminy Bodzanów, położonej
w miejscowości Stanowo 56 został zamontowany szczelny zbiornik na nieczystości
płynne (oczekiwany przez lokatorów od
wielu lat) dla trzech lokali komunalnych.
Ponadto w budynku w Stanowie 61 odnowiliśmy wszystkie klatki schodowe.
Bardzo poważnym przedsięwzięciem było przekształcenie i gruntowny remont pomieszczeń po bibliotece
w miejscowości Nowe Miszewo, z których
od września br. korzystają dzieci z przedszkola samorządowego.
Wiosną br. we własnym zakresie
wykonaliśmy remont elementów wyposażenia placu zabaw zdemontowanych
w 2013 roku z działki przy budynku starego przedszkola w Bodzanowie. Z wyremontowanych zabawek urządzony został
plac zabaw dla dzieci w miejscowości Pepłowo przy świetlicy. Ponadto w maju wykonane zostały również przeglądy okresowe placów zabaw dla dzieci zlokalizowane
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w miejscowościach Chodkowo Działki,
Bodzanów oraz Nowe Miszewo.
W ramach prac bieżących wykonano odnowienie części pomieszczeń
w budynkach administracyjnych Urzędu
Gminy, Centrum Kultury i Sportu oraz
Gminnego Centrum Informacji, a także
wykonano remont elewacji zewnętrznej
budynku GCI. Przeprowadzono również
prace porządkowe terenu wokół stawu

w tym zakończono budowę kamiennego
kręgu oraz górki saneczkowej.
W połowie bieżącego roku
w skład Referatu Gospodarki Komunalnej włączone zostało stanowisko ds.
obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania
kryzysowego, a w listopadzie 2016 r. do
zadań na tym stanowisku, dodane zostało sprawowanie pieczy nad współpracą
pomiędzy Urzędem Gminy a jednostkami

Ochotniczych Straży Pożarnych.
Można więc powiedzieć, że nadchodzący rok przyniesie wiele nowych wyzwań,
a zarazem cennych doświadczeń, a naszą działalność będziemy prowadzili
z korzyścią dla wszystkich mieszkańców
gminy.
Opracował: Marek Kwiatkowski

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU GMINY BODZANÓW W 2016 r.
28 grudnia 2015 r. Rada Gminy Bodzanów podjęła:
- Uchwałę Nr 103/XVII/2015 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bodzanów na lata 2016 – 2025,
- Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr
104/XVII/2015.
W trakcie roku budżetowego przyjęte
kwoty uległy znacznym zmianom m. in.
o kwoty dotacji celowych otrzymywanych
na realizację zadań własnych i zleconych
gminie oraz środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych
zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy.
W Uchwale Budżetowej zaplanowano dochody budżetu w wysokości
23 969 351,00 zł, które obecnie wzrosły o
28,80 % do kwoty 30 871 548,00 z czego:
- planowane dochody bieżące to wzrost o
28,09%,
- planowane dochody majątkowe to wzrost
o 58,20%,
oraz wydatki budżetu zaplanowane w wysokości 26 903 645,00 zł, gdzie również
odnotowano wzrost o 23,13% do kwoty
33 125 842,00 zł z czego:
- planowane wydatki bieżące to wzrost

o 28,09%,
- planowane wydatki majątkowe to spadek o 6,99%.
Ponadto należy nadmienić, iż oszczędności budżetu w 2015 r. pozwoliły wypracować w roku ubiegłym środki finansowe
tzw. „wolne środki”, dzięki którym m.in.
zmniejszyliśmy kwotę planowanych przychodów budżetu w formie kredytów i pożyczek z 3 300 000,00 zł do 800 000,00 zł
tj. o 75,76%.
W obecnym 2016 r. rozpoczęto finansowanie w ramach posiadanego budżetu
nowych dodatkowych zadań, które były
wynikiem wcześniej podjętych zobowiązań, a mianowicie:
- finansowanie działalności Dziennego
Domu Pobytu Senior – WIGOR w Stanowie,
- podjęcie działań w ramach funduszu
sołeckiego,
- obsługa i bieżąca realizacja świadczeń
wychowawczych tzw. 500+,
- zakup motopomp oraz drobnego sprzętu na wyposażenie jednostek OSP,
- przystąpienie do realizacji odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Chodkowo,

- rozpoczęto prace związane z przygotowywaniem dokumentacji projektowej dla
kanalizacji sanitarnej w m. Białobrzegi,
modernizacji stacji uzdatniania wody w m.
Reczyn, budowy instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy oraz budowy siłowni zewnętrznych,
- podpisano umowę na dofinansowanie
Powiatu Płockiego w związku z realizacją
przebudowy drogi powiatowej na odcinku
Bodzanów – Cieśle,
- zakończono, z wyższym niż planowano
udziałem własnych środków finansowych
budowę Przedszkola Samorządowego
w Bodzanowie wraz z zagospodarowaniem terenu,
- zakończono termomodernizację budynków szkoły podstawowej i gimnazjum
w Nowym Miszewie.
Te i wiele innych przedsięwzięć ma wpływ
na zwiększenie zakresu świadczonych
usług oraz infrastruktury użyteczności
publicznej oferowanych przez Gminę na
rzecz jej mieszkańców.

Informacje podatkowe

W przypadku, gdy kwota rocznego podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest
płatny jednorazowo w terminie płatności
pierwszej raty.
Podatek (w kwocie powyżej 100, zł) płatny
jest w czterech ratach tj. do 15 marca, do
15 maja, do 15 września i do 15 listopada
2017 r.
Osoby fizyczne, płatnicy podatku od środków transportowych deklaracje na poda-

tek składają do 15 lutego 2017 r.
Producenci rolni mają możliwość zwrotu
części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego. Stosowne
wnioski wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego należy złożyć
odpowiednio w lutym (I tura) i w sierpniu
(II tura).

Decyzje w sprawie wymiaru podatków na
rok 2017 dostarczone będą podatnikom
w lutym przez sołtysów, zaś dla osób zamieszkałych poza terenem Naszej Gminy
za pośrednictwem Poczty Polskiej pismem
poleconym z potwierdzonym odbiorem.
Nie będą wysyłane decyzje podatkowe,
których kwota podatku na cały rok wyniosłaby mniej niż 7 zł.

Opracowała: Ewa Strzelczak

Stawki podatków na rok 2017

Podatek rolny

125,00 zł/ha (stawka pozostała bez zmian w stosunku do roku  2016)

Podatek leśny

42,02 zł/ha (stawka niższa o 0,17 zł)

Podatek od nieruchomości:
- Budynki mieszkalne (zwolnione od podatku) - 0,75 zł/ m2 (stawka bez zmian),
- Budynki związane z działalnością gospodarczą - 0,16 zł/m2 (stawka bez zmian),
- Budynki zajęte pod materiał siewny - 10,59 zł/m2 (stawka niższa o 0,09 zł ),
- Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 4,61 zł/m2 (stawka niższa o 0,04 zł),
- Budynki pozostałe - 4,30 zł/m2 (stawka bez zmian),
- Budowle - 2% wartości (stawka bez zmian),
- Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,89 zł/m2 (stawka bez zmian),
- Grunty pod wodami stojącymi lub powierzchniowymi - 4,54 zł/ha (stawka niższa o 0,04 zł),
- Grunty pozostałe - 0,30 zł/m2 (stawka bez zmian),
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- Grunty niezabudowane, objęte obszarem rewitalizacji - 2,98 zł/ m2 (stawka niższa o 0,02 zł).
Podatek od środków transportowych - (stawki pozostały bez zmian w stosunku do roku 2016)
- Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 		

- 648,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

		

- 1 080,00 zł;

		

- 1 296,00 zł.

c) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton

- Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1512,00 zł;
- Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 336,00 zł;
- Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca 		

- 624,00 zł;

b) równej lub większej niż 22 miejsca

- 936, 00 zł.

Szczegółowe stawki podatkowe dotyczące pojazdów w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, ilości osi oraz systemu zawieszenia osi jezdnych określone są w załącznikach do uchwały Nr 183/XXIX/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku.
Opracowała: Dorota Fabisiak

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych
gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego
Lp.
1

Sołectwo

Zadania

Kwota

Sołectwo Archutówko

Naprawa dachu na świetlicy wiejskiej w m. Archutówko

6 858,00

Organizacja uroczystości o charakterze lokalnym w m. Archutówko

3 000,00

Sołectwo Bodzanów

Remont chodników przy drodze gminnej w m. Bodzanów

30 433,00

Sołectwo Białobrzegi

Poprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie wsi Białobrzegi

Razem
2

9 858,00

Razem
3

30 433,00

Razem

4

20 146,00

Sołectwo Borowice

Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Borowice

8 716,00

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Borowice

5 000,00

Organizacja uroczystości o charakterze lokalnym wpisanych
w tradycję społeczności lokalnej w m. Borowice

5 000,00

Razem
5

18 716,00
Sołectwo Cieśle

Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Cieśle

5 000,00

Organizacja uroczystości o charakterze lokalnym w m. Cieśle

1 000,00

Utwardzenie dróg gminnych w m. Cieśle

9 855,00

Razem
6

15 855,00
Sołectwo Cybulin

Utwardzenie dróg gminnych w m. Cybulin
Organizacja uroczystości o charakterze lokalnym w m. Cybulin

Razem
7

Sołectwo Chodkowo
Działki

Remont chodnika na ul. Miodowej wraz z zabezpieczeniem
Założenie progów zwalniających na ul. Miodowej

Sołectwo Chodkowo

Utwardzenie dróg gminnych wsi Chodkowo

Sołectwo Garwacz

Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w m. Garwacz

Sołectwo Karwowo
Szlacheckie

Utwardzenie drogi gminnej kruszywem w m. Karwowo Szlacheckie

22 000,00
8 947,00
9 820,00
9 820,00

Sołectwo Gromice

Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Gromice

7 500,00

Zakup węży gaśniczych oraz umundurowania dla OSP Gromice

1 600,00

Organizacja uroczystości o charakterze lokalnym w m. Gromice

500,00

Żwirowanie drogi gminnej w m. Krawieczyn

10 042,00

Razem
12

2 000,00

8 947,00

Razem
11

16 016,00

22 000,00

Razem
10

1 400,00

18 016,00

Razem
9

9 000,00
10 400,00

Razem
8

20 146,00

9 600,00
Sołectwo Krawieczyn

Razem

10 042,00
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Lp.

Sołectwo

Zadania

Kwota

13

Sołectwo Karwowo
Duchowne

Utwardzenie dróg gminnych w m. Karwowo Duchowne

8 064,00

Sołectwo Gąsewo

Remont chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Gąsewo

Razem
14

8 064,00

Razem
15

9 677,00
Sołectwo Kępa Polska

Doposażenie placu zabaw w m. Kępa Polska
Zakup kruszywa na naprawę jakości dróg gminnych w m. Kępa Polska

Razem
16

Sołectwo Kłaczkowo

Wymiana uszkodzonych przepustów przy drodze gminnej
w m. Kłaczkowo
Utwardzenie drogi gminnej w m. Kłaczkowo

1 500,00
6 400,00

Organizacja uroczystości o charakterze lokalnym w m. Kanigowo

2 000,00

Sołectwo Leksyn

Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Leksyn

11 047,00

Sołectwo Łętowo

Utwardzenie dróg gminnych w m. Łętowo

Sołectwo Małoszewo

Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Małoszewo

9 282,00

Sołectwo Mąkolin

Dofinansowanie zakupu samochodu średnio-gaśniczego dla jednostki
OSP w Mąkolinie

13 907,00

9 900,00
11 047,00

9 282,00

Razem
22

13 907,00
Sołectwo Mąkolin Kol.

Utwardzenie dróg gminnych m. Mąkolin Kolonia

Sołectwo Miszewko

Utwardzenie dróg gminnych w m. Miszewko

Sołectwo Osmolinek

Żwirowanie dróg gminnych w m. Osmolinek

Razem
23

7 638,00

Sołectwo Nowe
Miszewo

5 433,00

Remont chodnika przy drodze gminnej na ul. Chabrowej
w Nowym Miszewie

15 000,00

Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia w m. Nowe Miszewo

10 000,00
30 433,00

Sołectwo Pepłowo

Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Pepłowo
Organizacja uroczystości o charakterze lokalnym w m. Pepłowo

Razem
27

Sołectwo Niesłuchowo

Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Niesłuchowo

14 000,00
2 555,00
16 555,00

Sołectwo Miszewo
Murowane

Utwardzenie dróg gminnych w m. Miszewo Murowane
Wymiana przepustów przy drodze gminnej w m. Miszewo Mur.

Sołectwo Parkoczewo

Utwardzenie drogi gminnej w m. Parkoczewo

Sołectwo Nowe
Kanigowo

7 030,00

Utwardzenie dróg gminnych w m. Nowe Kanigowo

4 000,00

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nowe Kanigowo

1 500,00

Organizacja uroczystości o charakterze lokalnym w m. Nowe Kanigowo

6 200,00
11 700,00

Sołectwo Stanowo

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Stanowo

4 000,00

Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w m. Stanowo

8 000,00

Organizacja uroczystości o charakterze lokalnym w m. Stanowo
Razem
32

9 000,00

7 030,00

Razem
31

3 690,00
12 690,00

Razem
30

829,00

Modernizacja przepustu drogowego na drodze gminnej na działce
o nr ewid 105/1 w m. Niesłuchowo

Razem
29

11 800,00
12 629,00

Razem
28

7 638,00

Utwardzenie dróg gminnych w m. Nowe Miszewo

Razem
26

8 399,00
8 399,00

Razem

25

9 129,00
9 129,00

Razem
24

8 000,00
8 000,00

Razem
21

3 255,00

Utwardzenie dróg gminnych w m. Kanigowo

Razem
20

7 000,00

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nowe Kanigowo

Sołectwo Kanigowo

Razem
19

3 560,00

10 255,00

Razem
18

7 000,00
10 560,00

Razem
17

9 677,00

3 000,00
15 000,00

Sołectwo Reczyn

Żwirowanie dróg gminnych we wsi Reczyn oraz Nowy Reczyn

Razem

11 899,00
11 899,00
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Lp.

Sołectwo

Zadania

Kwota

33

Sołectwo Ramutówko

Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w m. Ramutówko

8 856,00

Sołectwo Wiciejewo

Remont drogi gminnej w miejscowości Wiciejewo

13 147,00

Razem
34

8 856,00

Razem

13 147,00

OGÓŁEM

439 630,00
Opracował: Radosław Golat

Zmiana nazw w związku z wejściem w życie
tzw. ustawy dekomunizacyjnej
1 września 2016 r. weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej tzw. „ustawa dekomunizacyjna”, w związku z tym Gmina Bodzanów
jest zobowiązana do dokonania zmiany
nazwy jednej z ulic w miejscowości Bodzanów – ulicy Karola Świerczewskiego
oraz zmiany imienia Szkoły Podstawowej
w Cieślach, której obecnie patronem jest
Leon Szparadowski.
Zmiana nazwy ulicy, zgodnie z tą ustawą, nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową,
a ponadto pisma oraz postępowanie są-

dowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia zmiany nazwy dokonane na podstawie tej ustawy, są wolne
od opłat.
Zatem zmiana dokumentów, w których
występują dane w postaci nazwy ulicy,
nie podlega kosztom urzędowym, ale też
nie ma konieczności ich wymiany. Nie
uniknione są jednak koszty wymiany pieczątek w przypadku osób prowadzących
działalność gospodarczą czy tabliczek
z pełnym adresem umieszczonych na budynkach.
Urząd Gminy Bodzanów proponuje nową nazwę dla przedmiotowej ulicy: Św. Jana Pawła II. Prosimy

jednocześnie mieszkańców ulicy Świerczewskiego w Bodzanowie, o opinie w tej
sprawie i ewentualne zgłaszanie innych
propozycji w terminie do 31 stycznia
2017 r.
W przypadku Szkoły Podstawowej
w Cieślach zmiana zostanie dokonana na
podstawie wniosku Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego tej szkoły.
Jeżeli Gmina nie wykona obowiązku
zmian w ciągu jednego roku, wówczas
wojewoda wyda zarządzenie zastępcze,
w terminie 3 miesięcy od dnia 1 września
2017 r.
Opracowała: Iwona Rakowska

Narodowe Czytanie w naszej gminie
W sobotę 3 września 2016 roku gmina Bodzanów była jednym z 2000 miejsc w Polsce oraz za granicą, gdzie odbyła się piąta
edycja Narodowego Czytania.
Program ten zapoczątkował
w 2012 roku prezydent Polski Bronisław
Komorowski z okazji 200-lecia najazdu
Wielkiej Armii Napoleona na Rosję, a lekturą wybraną do wspólnego czytania był
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.
Wracając do początków programu – publiczne czytanie „Pana Tadeusza” miało
miejsce 8 września 2012 roku i odbyło się
w wielu miejscowościach. Rok później, bo
7 września 2013 roku odczytywano fragmenty dzieł Aleksandra Fredry. Kancelaria
Prezydenta przygotowała na ten dzień
specjalną pieczęć i plakat. W programie
wzięło udział ponad 700 miejscowości.
Kolejna – trzecia edycja spotkała się
z bardzo dużym odzewem Polaków,

uczestniczyło w niej ponad 1500 miejscowości. Natomiast 6 września 2014
roku czytano fragmenty „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, a 5 września 2015 roku
przygotowano na tę okoliczność krótszą
adaptację „Lalki” Bolesława Prusa. Edycja ta została objęta patronatem pary
prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agata Kornhauser – Dudy. Podobnie jak w latach
ubiegłych Kancelaria Prezydenta przygotowała specjalną pieczęć, plakat i baner.
Z każdym rokiem w akcji uczestniczy coraz więcej miejscowości, w 2015 roku było
ich już 1600.
Do piątej edycji, a więc tej mającej miejsce w 2016 r. dołączyła także nasza gmina. Oprócz okolicznościowej pieczęci,
plakatu oraz baneru Prezydent tym razem
wystosował list zachęcający do udziału
w akcji. Po raz pierwszy dzieło do odczytu zostało wybrane w drodze głosowania,

było nim „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Odczytano je nie tylko w Polsce, ale
także w Irlandii, Włoszech i Nowej Zelandii. Do akcji włączyło się także kilkadziesiąt miejsc za naszą wschodnią granicą.
Skróconą adaptację powieści przygotował
Tomasz Burek – krytyk literacki, eseista,
literaturoznawca. Dzięki temu dzieło zostało podzielone na 12 rozdziałów, które
mogły być czytane niezależnie od pozostałych. My, wybraliśmy do wspólnego
czytania rozdział VIII pt. „Chrześcijanie
fałszywie oskarżeni”.
I tak, w sobotni poranek 3 września zaprosiliśmy mieszkańców do wspólnej lektury
w murach Zespołu Placówek Oświatowych w Bodzanowie. Nasze spotkanie
rozpoczęliśmy krótką informacją na temat
utworu oraz jego autora. W narodowym
czytaniu udział wzięli pracownicy Urzędu
Gminy, dyrektorzy i nauczyciele, przedstawiciele Rad Rodziców oraz uczniowie.
Wszyscy z zainteresowaniem śledziliśmy
losy głównych bohaterów powieści – Winicjusza i Ligii.
Mamy ogromną nadzieję, że przystąpienie
naszej gminy do tej szczytnej akcji zapoczątkowało i zachęciło mieszkańców do
wspólnego corocznego czytania.
Drodzy Państwo! Kolejna akcja odbędzie
się we wrześniu 2017 roku, ale my już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich
Państwa do uczestnictwa w Narodowym
Czytaniu.
Opracowała: Renata Jóźwiak
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Kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś
bezpieczny” również w gminie Bodzanów
Od 2014 roku Samorząd Województwa
Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
oraz Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa
Publicznego w porozumieniu z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego prowadzą kampanię społeczną „Jesteś widoczny,
jesteś bezpieczny”.
W roku szkolnym 2016/2017 ruszyła kolejna
edycja tej ważnej dla nas wszystkich akcji,
mającej na celu uzmysłowienie naszym
dzieciom, jak bardzo ważne jest noszenie
elementów odblaskowych po zapadnięciu
zmroku. Dotychczas w kampanii wzięło
udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów z Mazowsza.
Szkoły z terenu naszej gminy także
mogą pochwalić się udziałem w tej akcji.
I tak 3 października br. z programem zostali zapoznani uczniowie klas III – VI
z Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie oraz uczniowie klas I – II
z Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie. Natomiast 15 listopada br. w ramach
ww. kampanii zorganizowano imprezę
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie
oraz w Publicznym Gimnazjum im. Polskiej
Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie. Łącznie w akcji uczestniczyło 413 uczniów ze
szkół z terenu gminy Bodzanów.
Wszystkie spotkania miały podobny

schemat. Otóż zostały podzielone na trzy
panele promujące bezpieczeństwo. Pod
czujnym okiem pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku uczniowie mogli spróbować swoich sił
w jeździe po torze rowerowym. W kolejnym panelu funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Płocku przybliżyli
uczniom tematykę zawartą w filmie: „…tak,
chcę być bezpieczny”. Natomiast strażacy
z Państwowej Straży Pożarnej w Płocku
zaprezentowali młodzieży na fantomach
do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej zasady udzielania pierwszej pomocy. Podczas spotkań nie mogło także
zabraknąć konkursów, związanej z nimi
rywalizacji i co najważniejsze – nagród.
Bardzo miłym elementem wieńczącym kampanię „Jesteś widoczny, jesteś
bezpieczny” było wręczenie wszystkim
uczestnikom zestawów elementów odblaskowych przez samego Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
i Wójta Gminy Bodzanów Jerzego Staniszewskiego.
Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta
w wyniku powyższej inicjatywy zapadnie
w pamięci naszych pociech i uchroni je
przed czyhającym niebezpieczeństwem
na drodze.
Opracowała: Renata Jóźwiak

„Sztuka zamknięta w lesie –
amfiteatr nad stawem” w Cieślach
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach Pani Stanisława
Tworek, działająca w imieniu Grupy
Nieformalnej „Cieślanie” 6 czerwca
2016 r. podpisała umowę dotyczącą
realizacji projektu „Sztuka zamknięta
w lesie – amfiteatr nad stawem”. Szkoła zaczęła realizować przedsięwzięcie
od 27 czerwca 2016 r., natomiast całkowite zakończenie projektu odbędzie
się 23 grudnia 2016 r.
Dofinansowanie w kwocie 4 000,00
zł „Cieślanie” otrzymali ze środków
Programu „Działaj Lokalnie IX – 2016”
Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacji
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” i Powiatu Płockiego.

30 września br. podczas festynu
zorganizowanego przez placówkę
mieliśmy możliwość podziwiać to niesamowite miejsce, które pośród nowo
nasadzonej roślinności dało nam
chwilę wytchnienia i odpoczynku.
Wielkie wrażenie zrobił na wszystkich uczestnikach imprezy mini amfiteatr, na scenie którego wystąpili nasi
mali artyści z przedstawieniem „Ambaras w bajkowym lesie”.
Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski wyraził swoje uznanie dla tego
typu inicjatyw. Zaznaczył, że właśnie
o takie wyjątkowe i urokliwe miejsca
w gminie Bodzanów należy w szczególny sposób dbać i je promować.
					
Opracowała: Renata Jóźwiak
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Upamiętnienie Poległych na Frontach II
Wojny Światowej
W 2016 roku minęła 77. rocznica wybuchu
II Wojny Światowej. W celu upamiętnienia bohaterów - kombatantów z terenu gminy Bodzanów
biorących udział w walkach w czasie II Wojny
Światowej – skierowałem we wrześniu br. na
ręce żyjących potomków listy wraz z tabliczkami upamiętniającymi ten czyn. Poprosiłem
o umieszczenie tych emblematów na grobach
zmarłych, aby  świadczyły o ich zasługach i poświęceniu.
W ten sposób chciałbym upamiętnić i oddać
hołd naszym przodkom, których bohaterski
udział w walkach na wielu polach bitewnych
w kraju i za granicą zasługuje na najwyższe uznanie, wdzięczność i wieczną pamięć. Jest to część
naszej historii pisanej krwią, bólem i poświęceniem. To dzięki poległym, mieszkamy i żyjemy
w Wolnej Ojczyźnie.
Jerzy Staniszewski
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Dzień Samorządu
Terytorialnego
w Pałacu
Prezydenckim
31 maja 2016 r. w Pałacu Prezydenckim
odbyło się spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. W uroczystościach,
na zaproszenie Prezydenta RP, udział
wziął Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski. Podczas spotkania Prezydent
RP Andrzej Duda podkreślił ogromną rolę
samorządów dodając, że: „bycie samorządowcem to praca, a właściwie, to nie praca, tylko służba, która ma ten wymiar, że
dzieje się najbliżej ludzi”.
To właśnie samorządy wykorzystały
znaczącą część środków unijnych, jakie
trafiły do Polski od 2004 roku, podnosząc

do chwili obecnej jakość życia społeczności lokalnych.
Dzień Samorządu Terytorialnego ustanowiony został przez Sejm RP dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych
w 1990 roku, w rocznicę 10-lecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.
Opracował: Błażej Figiel

Nowoczesny system kontaktu z mieszkańcami
Od lipca 2016 roku uruchomiono system SMS-owego powiadamiania Mieszkańców Gminy Bodzanów.
Wystarczy zarejestrować się i pobrać darmową aplikację ze strony:
https://www.sisms.pl/rejestracja/wybor/1384/gmina_wiejska_Bodzan%C3%B3w
Opracował: Krzysztof Pawlak

Rejestracja firmy
jest bezpłatna

Urząd Gminy Bodzanów przypomina, że
rejestr CEIDG prowadzi Minister Rozwoju.
Wszelkie czynności związane z rejestracją
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (rejestracja wpisu,
zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie
działalności oraz wykreślenie) są bezpłatne.
Na rynku funkcjonują firmy komercyjne,
przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie
rejestrów. Wpisy do takich rejestrów mają
charakter czysto informacyjny lub reklamowy, nie upoważniają do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Podanie przez przedsiębiorców swoich
danych takim firmom, a także wniesienie
ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.
Opracowała: Paulina Janowska
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Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy
w Płocku w 2016 roku
Wraz z początkiem roku 2016 Gmina
Bodzanów dokładała wszelkich starań,
aby realizować pomoc w zatrudnianiu
bezrobotnych. W miarę pojawiania się
ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy
w Płocku (dalej PUP), dotyczących możliwości składania wniosków o refundację,
Gmina Bodzanów regularnie występowała
o dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych z naszego terenu.
W tym roku złożyliśmy dwanaście wniosków, z czego jedenaście zostało rozpatrzonych pozytywnie. Dzięki współpracy
z PUP możliwość czasowego zatrudnienia zdobyły 34 osoby bezrobotne. Dla

4 osób było to zatrudnienie w ramach stażu na okres od 5 do 7 miesięcy, z kolei
dla 26 było to zatrudnienie w ramach robót
publicznych na okres od 2 do 6 miesięcy.
Należy dodać, że po realizacji stażu czy
też robót publicznych Gmina zobowiązana
była zatrudnić daną osobę na czas ustalony wcześniej z PUP. Koszty zatrudnienia
tego bezrobotnego, po zakończeniu stażu
czy też robotach publicznych, w całości
ponosi gmina.
Kolejną formą zatrudnienia z której skorzystali bezrobotni, to zatrudnienie w ramach
art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. W tym przy-

padku zatrudnienie znalazły 4 osoby
do 30 roku życia, na okres 12 miesięcy.
W ramach tego programu Gmina zobowiązana jest do sfinansowania zatrudnienia
tych osób na kolejne 13 miesięcy.
Kwota refundacji zatrudnienia osób
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
z końcem października 2016 r. wyniosła 199 265,72 złotych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne z kolei
57 950,96 złotych to wydatki jakie poniosła
gmina.
Opracowała: Monika Rybicka

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW !!!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wypłaciła 8,12 mld zł zaliczek w ramach dopłat
bezpośrednich za 2016 r.
Od 17 października do 30 listopada 2016 r. wypłacane były zaliczki na poczet tegorocznych płatności
bezpośrednich. Zaliczki otrzymali rolnicy, którzy spełnili warunki do przyznania tych płatności. Do 16 listopada ARiMR przekazała z tego tytułu na konta bankowe ok. 1,2 mln rolników kwotę 8,12 mld zł.
Ponadto do rolników trafiło 518,43 mln zł w ramach
tegorocznych dopłat ONW oraz 45,45 mln zł z płatności
rolnośrodowiskowych za 2016 rok. Te dwa rodzaje dopłat
są również wypłacane od 17 października.
Uruchomienie wypłaty zaliczek miało na celu złagodzenie
trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności na
rynku mleka, rynku owoców i warzyw oraz rynku wieprzowiny.
Po raz pierwszy ARiMR wypłacało zaliczki na poczet
płatności bezpośrednich w wysokości 70 proc. kwoty dopłat. Do końca października rolnicy otrzymali ponad 3 mld
zł, a do końca listopada ok. 9,5 mld zł. z tego tytułu. Dla
rolników jest to znaczące wsparcie ich dochodów w okresie jesienno-zimowym, w którym zazwyczaj zaopatrują
swoje gospodarstwa w nawozy, środki ochrony roślin i
zakupują sprzęt rolniczy, gdyż są one relatywnie tańsze.

Dopłaty do materiału
siewnego

Z dniem 27 września 2016 r. weszło
w życie rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 22 września 2016 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów
ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016 (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1542).
Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia stawki
dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:
• 69,40 zł – w przypadku zbóż i mieszanek

Wysokość płatności bezpośrednich
stosowanych w 2016 r.
Stawki płatności bezpośrednich za rok 2016 wynoszą:
(w nawiasach różnice w porównaniu do ubiegłego roku):
1. Jednolita płatność obszarowa    462,05 zł/ha (+ 8,35)
2. Płatność za zazielenienie    310,10 zł/ha (+ 5,79)
3. Płatność dla młodego rolnika    231,97 zł/ha (- 27,00)
4. Płatność dodatkowa        172,79 zł/ha (+ 2,57)
5. Płatność do bydła    256,20 zł/szt. (- 5,17)
6. Płatność do krów    322,62 zł/szt. (+ 8.34)
7. Płatność do owiec    111,95 zł/szt. (- 4,61)
8. Płatność do kóz    68,25 zł/szt. (- 9,55)
9. Płatność do roślin wysokobiałkowych    430,49 zł/ha (+ 15,28)
10. Płatność do chmielu        2 317,00 zł/ha (+ 5,68)
11. Płatność do ziemniaków skrobiowych    1 287,75 zł/ha (- 99,37)
12. Płatność do buraków cukrowych    1 952,25 zł/ha (- 186,20)
13. Płatność do pomidorów    3 074,09 zł/ha (- 1198,63)
14. Płatność do owoców miękkich    904,78 zł/ha (-22,87)
15. Płatność do lnu    289,94 zł/ha (- 121, 98)
16. Płatność do konopi włóknistych    547,59 zł/ha (-24,90)
17. Płatność do tytoniu - Virginia    4,12 zł/kg (-0,22)
18. Płatność do tytoniu - pozostały tytoń    2,89 zł/kg (- 0,16).

zbożowych lub mieszanek pastewnych;
• 111,00 zł – w przypadku roślin strączkowych;
• 347,00 zł – w przypadku ziemniaków.
Kolejny termin składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego rozpocznie
się 15 stycznia 2017 r. W powyższym terminie będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany (zakupionego
i wysianego/wysadzonego w okresie od
15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r.):
• zbóż ozimych,
• zbóż jarych,
• roślin strączkowych,
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• ziemniaka,
• mieszanek zbożowych i pastewnych
(sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem
ziemniaka).

Nowe zasady obrotu
ziemią rolną - serwis ANR
Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomiła specjalny serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym
obrót nieruchomościami rolnymi.
Serwis dostępny jest pod adresem
www.gospodarstwopolska.pl
Ta nowa forma komunikacji ANR skierowana jest do rolników, a także wszystkich
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osób zainteresowanych gruntami rolnymi.
Atrakcją serwisu jest dwuminutowy film
animowany, który na przykładzie sympatycznej rodziny rolniczej przedstawia
najważniejsze elementy obowiązujących
od 30 kwietnia zasad obrotu nieruchomościami.

Od 18 października 2016 r.
zmieniają się przepisy
dotyczące identyfikacji
i rejestracji zwierząt
Uprzejmie informujemy, że w związku ze
zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, od 18 października 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta
gospodarskie muszą stosować się do
nowych zasad. Nowe regulacje dotyczą
zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej.
Mają one na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród
zwierząt. Szczegóły dostępne na stronie
internetowej
www.arimr.gov.pl

Dodatkowe środki finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” PROW
2014-2020
Będzie więcej pieniędzy na udzielenie
wsparcia rolnikom, którzy ubiegali się wiosną tego roku o przyznanie pomocy na
inwestycje w „Modernizację gospodarstw
rolnych” finansowane w ramach PROW
2014 - 2020. Wnioski o taką pomoc przyjmowane były od 31 marca do 29 kwietnia
2016 r. Łączna pula środków na wsparcie inwestycji związanych z tzw. obszarem
D czyli z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększaniem skali
produkcji, poprawą jakości produkcji lub
zwiększaniem wartości dodanej produktu
wzrosła o ponad 218 mln euro do kwoty
przekraczającej 583 mln euro.
Dotychczas obowiązujący limit środków
na takie inwestycje pozwalał na udzielenie wsparcia 6 tys. rolników, spośród tych,
którzy wówczas ubiegali się o pomoc.
Teraz, dzięki zwiększeniu limitu do-

stępnych środków, potencjalna liczba
beneficjentów zwiększy się do ponad
12 tys. Ostateczna liczba zawartych
umów o przyznanie pomocy zależy od aktualnego kursu euro oraz średniej wysokości przyznanej pomocy poszczególnym
wnioskodawcom, a także od ostatecznej
liczby wniosków mieszczących się w limicie, w związku z czym może być większa.
Te korzystne dla rolników zmiany wynikają
z wejścia w życie 19 października 2016 r.
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2016 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wysokości limitów środków dostępnych
w poszczególnych województwach lub
latach w ramach określonych działań lub
poddziałań Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.
1719).

Informacja dla rolników
o negatywnych konsekwencjach zakupu paliwa
od oszusta
Na terytorium Polski zaobserwowano
nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Do resortu finansów docierają niepokojące sygnały, że nabywcami paliwa
od oszustów mogą być w coraz większym
stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim
procederze. Należy wskazać, że „uczestnictwo” w oszustwie wiąże się z określonymi negatywnymi konsekwencjami również
dla nabywców paliw, którymi mogą być
rolnicy.
Ustalenia poczynione wskutek działań
kontrolnych służb skarbowych prowadzą
do wniosku, że nadużycia w obrocie paliwami przyjmują często formę zorganizowaną (tzw. transakcje karuzelowe). Przez
karuzelę podatkową należy rozumieć sieć
kilku, kilkunastu (rzadziej kilkudziesięciu)
podmiotów, które tworzą pozory legalnych
transakcji handlowych, a ich prawdziwym
celem jest wyłudzenie z urzędu skarbowego zwrotu podatku VAT.
W procederze tym istotnym elementem
jest wykorzystanie tzw. słupów (podmiotów z reguły nieposiadających majątku,

z założenia nierozliczających podatku).
Osobami uczestniczącymi w łańcuchu
transakcji mających na celu wyłudzenia
podatku mogą być również podmioty (m.in.
rolnicy), które nieświadomie uczestniczą
w procederze wyłudzeń, kupując paliwo po
bardzo niskiej cenie (tak atrakcyjna cena
nie mogłaby być zastosowana, gdyby podmioty uczestniczące w łańcuchu transakcji
prawidłowo rozliczały podatek). Najczęściej
zaniżona cena pełni funkcję „wabika” mającego skłonić uczciwego klienta do nabycia
określonego towaru od oszusta podatkowego. Przedstawiając problem nadużyć
w obrocie paliwami należy również podkreślić, że to konsument (w opisywanym przypadku rolnik) płaci podatek w cenie paliwa.
W wyniku nadużyć podatek ten (uiszczony
przez konsumenta w zapłacie) nie trafia
do budżetu, lecz wzbogaca nieuczciwego
sprzedawcę.
Do najbardziej istotnych konsekwencji
uczestnictwa w takim procederze należą
1. Zakwestionowanie u rolnika prawa do
odliczenia podatku naliczonego w podatku
VAT.
2. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty
podatku VAT „za sprzedawcę”.
3. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty
podatku akcyzowego „za sprzedawcę”.
4. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty
opłaty paliwowej „za sprzedawcę”.
5. Możliwość zakwestionowania u rolnika
zwrotu akcyzy, o który ubiegają się rolnicy
w urzędzie Gminy.
6. Odpowiedzialność karno-skarbowa.
Reasumując, narastający problem oszustw
w obrocie paliwami jest niezwykle szkodliwy
nie tylko dla budżetu państwa, ale również
dla konsumentów, w tym rolników, którzy
nieświadomie uczestnicząc w procederze
nadużyć, mogą narazić się na wymienione
powyżej negatywne konsekwencje.
Opracował: Andrzej Grzelak

Dzień ziemniaka
25 sierpnia 2016 r. w gospodarstwie Panów
Dariusza i Krzysztofa Grudnych odbyło się Święto Ziemniaka zorganizowane przez firmę Agrico
Polska. Na spotkanie firma zaprosiła producentów ziemniaka z terenu naszej gminy, ale także
z terenu województwa mazowieckiego. Celem
spotkania była prezentacja nowych odmian
ziemniaków oraz nowoczesnych metod ich uprawy. Rolnicy mogli wymienić swoje doświadczenia na temat uprawy oraz stosowanych środków
ochrony roślin.
Opracował: Andrzej Grzelak
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Dni Pola 2016 - Łętowo
Tegoroczne Dni Pola, odbywały się na polach uprawnych Waldemara Panka
– rolnika z Łętowa, stanowiły doskonałe wprowadzenie w kolejny sezon siewów,
zachęcając jednocześnie plantatorów do uprawy buraków cukrowych. Wydarzeniu patronował Wójt Gminy Bodzanów. Podczas imprezy mieliśmy przyjemność gościć Starostę Płockiego Mariusza Bieńka oraz Wójta Gminy Bulkowo
Gabriela Graczyka.
W trakcie zwiedzania pola uprawnego pracownicy firm ściśle związanych z obsługą rolnictwa prezentowali najnowsze rozwiązania w dziedzinie maszyn rolniczych, szczególnie związanych z siewem i zbiorem buraka, aplikacją środków
ochrony roślin, uprawą gleby, jak również nawożeniem.
Podczas spotkania doradcy starali się przekazać jak najwięcej wiedzy rolnikom,
a także wymieniali opinie i doświadczenia, z pożytkiem dla obydwu stron. Na
Dniach Pola można było zobaczyć sprawdzone w doświadczeniach i ekono-

micznie uzasadnione rozwiązania w produkcji roślinnej.
Opracowała: Regina Guzanek

DOM DZIENNEGO POBYTU „ Senior - WIGOR”
Już blisko rok jak swoją działalność rozpoczął Dom Dziennego Pobytu „Senior –
WIGOR” w miejscowości Stanowo nr 61.
Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 16:00 w zajęciach uczestniczy 15 seniorów w wieku 60+.
Uczestnicy korzystają z zajęć aktywizujących, terapii zajęciowej, zajęć muzycznych oraz gimnastyki ruchowej. Do swojej
dyspozycji mają salę wyposażoną w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny (orbitrek,
rotory, rowerki treningowe itp.). Przez ten
czas zdążyli zaprzyjaźnić się i nawiązać
kontakty z seniorami z Małej Wsi i Drobina, do wspólnych imprez integracyjnych
włączają się również emeryci z lokalnych
kół emerytów w Bodzanowie i Miszewie.
Spotkaniom towarzyszy wspólne biesiadowanie przy stołach pełnych potraw, przygotowanych przez samych uczestników,
a śpiewom i tańcom nie ma końca. Ponadto nasi seniorzy wyjeżdżają na imprezy zewnętrzne m.in. z okazji Dnia Seniora
brali udział w I zjeździe organizowanym
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Białobrzegach k/Radomia, imprezie „Od kujawiaka do oberka”
w Łącku. Organizowane są również dla
nich wycieczki, m.in. do ZOO. Uczestnicy

otrzymują ciepły posiłek w formie obiadu.
Sami też angażują się w przygotowanie posiłków i przetworów z sezonowych
owoców i warzyw. Do dyspozycji mają
w pełni wyposażone zaplecze kuchenne.
Tradycją stało się już wspólne celebrowanie imienin i urodzin każdego z seniorów,
czemu towarzyszą słodkości i prezent
dla solenizanta czy jubilata. Atrakcji nie
brakuje, oprócz tego DDP „Senior – WIGOR” to miejsce, gdzie można porozmawiać, pośmiać się, wspólnie zjeść posiłek,
wspólnie wyjść na spacer, potańczyć, itp.
Cały rok życia Domu „ Senior -WIGOR”
można prześledzić dokładnie na profilu
Fb pn: „Dom Dziennego Pobytu „Senior –
WIGOR” w Stanowie. Jeśli ktoś z mieszkańców naszej gminy jest zainteresowany
uczestnictwem w DDP w Stanowie, to
serdecznie ZAPRASZAMY. Warto przyjść
i obejrzeć! A może się spodoba?
Osoba do kontaktu: Bogusława Bartczak
tel. 24 260 70 06 w. 143 lub 797 961 992
e-mail: b.bartczak@bodzanow.pl
Opracowała: Bogusława Bartczak

Spotkanie z okazji
Międzynarodowego Dnia Seniora
27 września 2016 r. w Dziennym Domu
Pobytu „Senior - WIGOR” w Stanowie odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora. Święto to obchodzimy
każdego roku 1 października, a ustanowione zostało 14 grudnia 1990 roku przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ.
Ta wyjątkowa uroczystość była okazją do
spotkania uczestników Domu Dziennego
Pobytu „Senior - WIGOR”, seniorów z kół
emerytów i rencistów działających na terenie gminy, pracowników samorządu gminnego na czele z Wójtem Gminy Bodzanów
Jerzym Staniszewskim, Radnych Gminy
Bodzanów na czele z Przewodniczącym
Rady Gminy Pawłem Różańskim, członków organizacji pozarządowych, miesz-

„Starość powitajmy życzliwie i pokochajmy.
Bo i ona jest pełna uroku, jeśli potrafisz z niej korzystać”
Seneka

kańców z terenu Gminy Bodzanów oraz
przedstawiciela Rady Powiatu w Płocku
Pawła Bogla, który jednocześnie był konferansjerem.
Atrakcją spotkania była możliwość uczestniczenia w rajdzie samochodów terenowych, który zapewnił Wojciech Janowski
Groszek OFF ROAD wraz ze swoim teamem. Była to niezapomniana atrakcja
dla seniorów, którzy mogli poczuć sportową adrenalinę. Nie zabrakło również
lokalnych potraw, przygotowanych przez
uczestników Domu „Senior - WIGOR” oraz
klimatu ludowych tańców i muzyki w wykonaniu Zespołu Ludowego Grzybowianki
z gminy Słubice.
Tematem przewodnim spotkania była ak15

tywność społeczna seniorów, której nie
może zabraknąć w codziennym życiu
w każdym wieku.
Opracowała: Mirosława Żaglewska
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, w roku bieżącym
GOPS pozyskał i rozdysponował nieodpłatnie dla mieszkańców gminy 119 ton
jabłek oraz 58 ton artykułów spożywczych
(dla osób spełniających kryterium dochodowe).

Świąteczne zbiórki żywności
W 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z pomocą wolontariuszy,

z Centrum Wolontariatu, przeprowadził
dwie świąteczne zbiórki żywności w sklepach na terenie gminy Bodzanów. Zebrana żywność trafiła do rodzin najbardziej
potrzebujących. Z tego miejsca wielkie
podziękowania dla wolontariuszy, ofiarodawców oraz właścicieli sklepów, którzy
włączyli się w akcję.
Opracowała: Bogusława Bartczak

Wolontariat

Centrum Wolontariatu przy GOPS
w Bodzanowie obecnie zrzesza grupę
ok. 60 wolontariuszy, w większości są
to uczniowie gimnazjów w Nowym Miszewie i Bodzanowie, ale również osoby dorosłe i wolontariusze seniorzy.
Wolontariusze naszego Centrum angażują się lokalnie w akcje organizowane na
terenie gminy, m.in.: imprezy plenerowe,
tj. Jarmark Norbertański, Dni Bodzanowa,
Pikniki Rodzinne, II Bieg Bodzanowski,
Bieg Krasnala, zbiórki żywności, ale także z ogromnym zaangażowaniem włączyli
się w akcję Fundacji – Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska i w dniach 17
i 18 września 2016 r. w galeriach MOSTY,
WISŁA i MAZOVIA w Płocku rejestrowali
potencjalnych dawców komórek macierzystych i szpiku, rozdawali ulotki i kolorowe
baloniki zachęcając klientów galerii do
udziału w akcji.
W związku ze Świętem Zmarłych zawiązała się grupa 9 wolontariuszy, którzy w ramach organizowanej przez Centrum akcji
pn.: „Groby Niczyje” 27 października 2016
r. odwiedzili cmentarz w Bodzanowie,
gdzie uprzątnęli zapomniane, opuszczone
groby, wskazane przez pracowników socjalnych. Często są to groby osób samotnych, wcześniej podopiecznych GOPS.
Wolontariusze seniorzy z DDP „Senior

- WIGOR” w Stanowie przygotowali wiązanki i stroiki, którymi młodzi wolontariusze udekorowali te groby. Akcja dbania
o „Groby Niczyje” będzie kultywowana na
stałe. Będzie organizowana przed każdymi świętami, wiosną, jesienią a także przy
innych okazjach.
Wolontariusze Centrum Wolontariatu
poświęcają swój wolny czas i energię,
angażując się w działania na rzecz ludzi, organizacji czy idei. Choć pracują
z solidnym zaangażowaniem, nie oczekują zapłaty, a pokazują, że nie tylko to,
co przynosi finansowy zysk jest wartościowe, że warto dać się ponieść oraz
odnaleźć siebie w działaniu za darmo.
W celu wyrażenia uznania dla trudu
wolontariuszy w naszej gminie co roku 5
grudnia jest uroczyście obchodzony Dzień
Wolontariusza. Jest to okazja do uświadomienia społeczeństwu wysiłku i zaan-

gażowania w niesienie pomocy innym.
W uroczystości biorą udział wszyscy wolontariusze zrzeszeni w Centrum Wolontariatu, ich rodzice, lokalna społeczność
oraz zaproszeni goście. W tym roku również wspólnie świętowaliśmy Dzień Wolontariusza, przy tej okazji zostały podarowane rowery rehabilitacyjne dla młodzieży
niepełnosprawnej, które przekazał Polski
Czerwony Krzyż. Ponadto dla najbardziej
aktywnych organizowane są wycieczki
oraz inne formy wyrażenia uznania za ich
wielkie serca. 23 października 2016 r. 50ciu wolontariuszy w ramach podziękowania za dotychczasowe działania zostało
zaproszonych do Strefy Aktywnej Rozrywki, strefy ZERO paintball Antoniewo koło
Gozdowa przez Pana Wojciecha Janowskiego GROSZEK OFF-ROAD.
Opracowała: Marzena Czernicka

Pomoc finansowa dla rodzin z Gminy Bodzanów
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bodzanowie funkcjonuje Dział Świadczeń Rodzinnych. W ramach realizacji

zadań obsługiwane są świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze 500 + oraz Karta Dużej
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Rodziny. Liczba rodzin, które korzystały
w październiku 2016 r. z w/w świadczeń
przedstawia tabela:
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L.p. Nazwa ustawy

Nazwa świadczenia

Ilość rodzin

1

Świadczenia Rodzinne

643 rodziny
w tym łączna liczba
dzieci otrzymujących zasiłek
rodzinny wynosi 668
668

Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003
r. (Dz.U.2016.1518 j.t. z dnia
2016.09.21)

w tym :
Zasiłek rodzinny
Dodatek z tyt. urodzenia dziecka
Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
Samotne wychowanie dziecka
Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego
Dodatek na dojazd dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej
Dodatek na zamieszkanie dziecka w miejscowości w której znajduje
się szkoła ponadgimnazjalna

2

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o
pomocy państwa w wychowaniu
dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195)

3

Ustawa z dnia 7 września 2007
r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U.2016
poz. 169 z zm.

4

2
8
28
33
108
4

Dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

113

Zasiłek pielęgnacyjny

253

Specjalny zasiłek opiekuńczy

3

Świadczenie pielęgnacyjne

23

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka /becikowe/

7

Zasiłek dla opiekuna

9

Ustawa z dnia 5 grudnia
2014 r. o karcie dużej rodziny (Dz.U.2016.785 j.t. z dnia
2016.06.06 z zm.)

Świadczenia Wychowawcze 500+

583 rodzin
w tym łączna liczba
dzieci otrzymujących świadczenia wynosi 939

Fundusz Alimentacyjny

51

rodzin

Karta Dużej Rodziny

60

rodzin

Kontakt do Działu Świadczeń Rodzinnych tel. 24/260-79-08 e-mail: swiadczeniarodzinne@bodzanow.pl,
funduszalimentacyjny@bodzanow.pl, swiadczeniawychowawcze500plus@bodzanow.pl

Opracowała: Mirosława Żaglewska

DZIAŁANIA PROMOCYJNE GMINY
Jarmark Norbertański
5 czerwca 2016 r. już po raz dwunasty
na bodzanowskim rynku spotkaliśmy się
na Jarmarku Norbertańskim. Wpisał się
on już na stałe do kalendarza cyklicznych
imprez Gminy Bodzanów. W odróżnieniu
od odbywających się co miesiąc jarmarków handlowych, ma bardziej historyczny
charakter, łącząc funkcje handlową z klimatem barwnego widowiska z dawnych
czasów.
Oficjalnego otwarcia dokonali Starosta
Płocki Mariusz Bieniek i Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski. Rozpoczęcie imprezy potwierdził Wójt wystrzałem
z piszczeli. W rolę Bodzana wcielił się tym
razem Radny Gminy Bodzanów - Waldemar Niedzielski.
XII Jarmark Norbertański, obfitujący

w szereg atrakcji, promował historię i tradycję Gminy Bodzanów. Przybyli goście
mieli okazję obejrzeć i nabyć prace lokalnych artystów, szkół i stowarzyszeń, spróbować dań kuchni polskiej. Wśród licznie
zebranych na rynku mieszkańców i gości
dumnie prezentowała swoje stroje i ekwipunek Płocka Drużyna Kusznicza, która
przedstawiła krótki pokaz walki rycerskiej
oraz umożliwiła zebranym na strzelanie
z łuku i kuszy.
Nieodłącznym elementem Jarmarków
Norbertańskich są występy artystyczne
dzieci i młodzieży ze szkół naszej gminy
oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bodzanowie. W tym roku mieliśmy okazję podziwiać także pieśni i tańce ludowe
w wykonaniu Harcerskiego Zespołu Pieśni
i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke. Całą imprezę poprowadził Pan
Paweł Bogiel, Radny Powiatu Płockiego,
a zarazem mieszkaniec naszej gminy.
Podczas imprezy, w ramach trwającej
ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę”, rozdano nagrody zdobyte w konkursie fotograficznym „Moja Rodzina”.
Centrum Wolontariatu przy GOPS Bodzanów przygotowało specjalne stoisko
dla najmłodszych. Jarmark Norbertański
zakończono przy muzyce zespołu WON17

DER BAND. W tym samym czasie, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, przy
budynku GCI, odbyło się spotkanie OFF-ROADOWE, w którym uczestniczyło blisko 60 załóg. Gośćmi imprezy były dzieci
z placówek opiekuńczo-wychowawczych
z Płocka i Płońska.
Opracowali: Iwona Rakowska
Błażej Figiel  
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Dni Bodzanowa
W dniach 13-15 sierpnia 2016 r. Gmina
Bodzanów zorganizowała imprezę promocyjną pn. DNI BODZANOWA 2016.
Wydarzenie to spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców gminy,
powiatu a nawet województwa. W ciągu
trzech dni można było zdegustować potra-

wy regionalne, obejrzeć i posłuchać artystów, a także wziąć udział lub podziwiać
rywalizację sportową.
Pierwszego dnia spotkaliśmy się na terenie wokół stawu na pikniku rodzinnym,
podczas którego zaprezentowało się 10
sołectw z terenu naszej gminy, przygotowując stragany z potrawami regionalnymi.
Swoje umiejętności prezentowały dzieci
i młodzież - uczestnicy zajęć prowadzonych w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie. Dużą popularnością
cieszyły się występy artystów: kabaretu
w wykonaniu Pani Moniki Goździk i koncertu Zespołu True Colors Band.
Drugi dzień obchodów Dni Bodzanowa odbywał się na stadionie Huraganu
i w jego okolicy. Swoje święto, 40- lecie
istnienia, obchodził LKS Huragan Bodzanów i z tej okazji została odsłonięta
pamiątkowa tablica z nazwą boiska, któremu nadano imię „Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 1926”. W tym dniu odbyły
się rozgrywki piłkarskie, gry i zabawy dla

dzieci. Imprezą towarzyszącą był Piknik
Motoryzacyjny OFF-ROAD aut 4x4 i pełne
emocji wyścigi WRACK RACE. Na zakończenie dnia wszyscy zgromadzeni bawili
się na zabawie tanecznej przy akompaniamencie zespołów: Helyos, EX BOLO
i gwiazdy wieczoru MASTERS.
Trzeci dzień rozpoczęliśmy od mszy św.
w kościele parafialnym w Bodzanowie
z racji święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego,
po czym złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Niepodległości. Następnie odbył się
II Bieg Bodzanowski, w ramach którego
dzieci pobiegły w Biegu Krasnali, a dorosła część sportowców w Biegu Bodzanowskim zorganizowanym w ramach Mazowieckiego Turnieju Miast i Gmin, w którym
udział wzięło 156 uczestników. Całkowity
koszt zadania stanowi kwotę 59 692,28
zł, w tym środki finansowe, które udało się
pozyskać to kwota 38 962,40 zł.
Opracowali: Iwona Rakowska
Błażej Figiel  

Z życia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie…
Wydarzenia sportowe, w których mieliśmy przyjemność uczestniczyć:
IV Turniej Tenisa Stołowego
3 kwietnia 2016 r. pod honorowym patronatem Wójta Gminy Bodzanów Jerzego
Staniszewskiego odbył się turniej tenisa
stołowego, w którym udział wzięło blisko
sześćdziesięcioro zawodników.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii:
Młodszy amator:
I miejsce: Marcin Bońko (Bodzanów)
II miejsce: Marcin Michalak (Bodzanów)
III miejsce: Bartłomiej Trela (Bodzanów)
Starszy amator
I miejsce: Sebastian Rzeszotarski (Raciąż)
II miejsce: Bartosz Maciejski (Płock)
III miejsce: Wojciech Wachol (Góra)
OPEN
I miejsce: Sebastian Rzeszotarski
(Raciąż)

II miejsce: Bartosz Maciejski (Płock)
III miejsce: Błażej Podolski (Góra)
Kategoria kobiet
I miejsce: Justyna Bombała (Nowe Kanigowo)
II miejsce: Klaudia Bauman (Bodzanów)
III miejsce: Agnieszka Jakubowska (Nowe
Kanigowo)
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VI Mazowiecki Turniej Piłki
Siatkowej Drużyn Mieszanych
Reprezentacja Gminy Bodzanów wzięła
udział w VI Mazowieckim Turnieju Piłki
Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar
Starosty Powiatu Płockiego, który odbył
się 16 kwietnia \w Bulkowie. Tegoroczny
turniej zorganizowany został przez Starostwo Powiatowe w Płocku, Gminę Bulko-
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wo oraz Lokalną Grupę Działania „Razem
dla Rozwoju”. Honorowy patronat nad zawodami objął Starosta Płocki Mariusz Bieniek. Zwycięzcami tegorocznego VI turnieju została drużyna gospodarzy Gmina
Bulkowo, uzyskując 8 punktów, II miejsce
zajęła Gmina Bodzanów – 7 punktów, III
miejsce Starostwo Powiatowe w Płocku –
5 punktów, IV miejsce Gmina Cegłów – 3
punkty oraz V miejsce Gmina Mochowo –
2 punkty.

V Otwarty Turniej Tenisa
Stołowego
Kolejnym wydarzeniem sportowym, w którym mieliśmy przyjemność wziąć udział,
był V Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Słupno, który miał miejsce
22 kwietnia 2016 r. w świetlicy wiejskiej
w Miszewku Strzałkowskim. Wyniki turnieju: Kategoria (młodzież do lat 18):
I miejsce – Szajewski Krystian (Bodzanów)
II miejsce – Szajewski Damian (Bodzanów)
III miejsce – Dymek Paweł (Bodzanów)

sukces, nasz zawodnik Paweł Bauman
zajął drugą lokatę w kategorii młodzieżowiec do 21 roku życia.

Rejonowe Igrzyska Sportowe w
Goleszynie
W sobotę 28 maja 2016 r. reprezentacja
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w
Bodzanowie wzięła udział w zawodach
sportowych w Goleszynie. Wyjazd należy
uznać za bardzo udany, gdyż nasi zawodnicy odnieśli liczne sukcesy w rywalizacji
sportowej. Drużyna reprezentująca GCKiS w piłce nożnej mężczyzn uplasowała
się na drugim miejscu, natomiast w przeciąganiu liny zajęliśmy trzecie miejsce. W
konkurencjach indywidualnych bardzo dobry występ zanotowali: Michał Woliński i

bramkarzem turnieju został nasz zawodnik Marcin Kurek.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

III Turniej Dzikich Drużyn w Piłce
Nożnej
III Turniej Dzikich Drużyn w piłce nożnej
zorganizowany przez Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Bodzanowie odbył się
w sobotę 24 września 2016 r. Do udziału zgłosiło się 6 drużyn, które rozegrały
ogólnie 15 meczów. Zwycięzcą okazał się

22 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół nr
1 w Płocku odbył się Ogólnopolski Turniej
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
w którym udział wzięły dzieci z terenu naszej gminy.

Turniej Tenisa Stołowego
w Łącku
Następną imprezą sportową był Turniej
Tenisa Stołowego zorganizowany 7 maja
w Łącku. W tym roku odnieśliśmy duży

II Samorządowy Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Płockiego
Reprezentacja Gminy Bodzanów w piłce
nożnej wzięła udział w II Samorządowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Płockiego, który odbył się
10 września 2016 r. Kapitanem naszego zespołu był Wójt Jerzy Staniszewski.
Po emocjonujących grach reprezentacja
naszej Gminy uplasowała się na piątym
miejscu. Należy nadmienić, że najlepszym

Marcin Krawczyk. Marcin Krawczyk wygrał
konkurencję „toczenie opony na czas”, a w
wyciskaniu odważnika ważącego 17,5 kg,
był trzeci. Michał Woliński w wyciskaniu
z ilością sześćdziesięciu dwóch powtórzeń zajął drugą lokatę. Rzut lotką do
tarczy trzeci raz z rzędu wygrał Paweł Dymek. W trójboju samorządowym wystartował pracownik GCKiS Marcin Kurek i zajął
trzecie miejsce.

Igrzyska Sportowe LZS w Goleszynie – szczebel wojewódzki
Drużyna piłki nożnej z Gminnego Centrum
Kultury i Sportu zajęła drugą lokatę!
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zespół Galactic Team, drugie miejsce zajęła drużyna FC Paździarze, a trzecia pozycja należała do Dance Majorka. Najlepszym bramkarzem został wybrany Michał
Śmigalski, a najlepszym strzelcem Kamil
Ozdowski, który zdobył 9 bramek.

Turniej Piłki Nożnej „Z Podwórka
na Stadion o Puchar Tymbarku

Drużyna Gminnego Centrum Kultury i
Sportu w kategorii U-10 w piłce nożnej
weźmie udział w XVII edycji ogólnopolskiego Turnieju „Z Podwórka na Stadion”
o Puchar Tymbarku.

V Międzygminny Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Bodzanów

Turniej zakończył się następującym wynikiem:
I miejsce Gimnazjum w Bodzanowie,
II miejsce Gimnazjum w Małej Wsi,
III miejsce Gimnazjum w Bulkowie,
IV miejsce Gimnazjum w Nowym Miszewie.

4 października 2016 r. odbył się V Międzygminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Bodzanów. W turnieju wzięli
udział gimnazjaliści reprezentujący szkoły
z Bodzanowa, Bulkowa, Małej Wsi oraz
Nowego Miszewa. Turniej był jednocześnie eliminacją dla szkół z gminy Bodzanów do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Wydarzenia kulturalne:

Uczestnicy Pikniku mogli bawić się w myśl
przysłowia: „Dla każdego coś dobrego”.
GCKiS przygotowało stoisko pełne atrakcji, w tym malowanie twarzy, prezentacje
prac dzieci oraz słodki poczęstunek. Dodatkowo w Pikniku brała udział młodzież
z chóru „The Voice Orkiestra” prowadzona
przez Pana Marcina Jędrzejewskiego oraz
dzieci z zespołu tanecznego „Kruszyny
i Czaderki” prowadzone przez Panią Anitę
Lipską w ramach zajęć Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie.

Konkurs na logo Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie

Rozstrzygnięcie konkursu na „LOGO
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie” miało miejsce w kwietniu 2016
r. Po burzliwych naradach wygrało LOGO
Pani Małgorzaty Ziemkiewicz. Wyróżnienia otrzymały również prace Małgosi
i Piotra Kowalskich.

Spektakl Teatralny
Gminne Centrum Kultury i Sportu zorganizowało spektakl teatralny pn. „Mały Kapitan Gwiezdnej Floty”, w którym udział
wzięły dzieci z klas 1-2 z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Bodzanowie. Aktorzy występujący w bajce to TEATR FORM WIE-

LU: Łukasz Jarzyński oraz Przemysław
Jarzyński. Po skończonym spektaklu odbyło się spotkanie z psychologiem - Panią
Agnieszką Okuniewską. Dzieci brały czynny udział w spektaklu, a uśmiech nie schodził z ich twarzy.

Wystrzałowy Dzień Dziecka
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
5 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie
OFF-ROADOWE pn. „Wystrzałowy Dzień
Dziecka”, w którym uczestniczyło blisko
60 załóg. Honorowy patronat nad imprezą
objął Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Stani-

szewski.
Gośćmi imprezy były dzieci z placówek
opiekuńczo-wychowawczych z Płocka
i Płońska. Miłą niespodzianką była wizyta
Marcina „Różala” Różalskiego – zawodnika KSW, a także przygotowane przez
Fundację 4×4 przejażdżki samochodem
opancerzonym BRDM oraz możliwość
skorzystania ze strzelnicy paintballowej.
Komenda Miejska Policji w Płocku przygotowała również kilka niespodzianek,
m.in. gry i konkursy oraz symulator jazdy
na skuterze. Ta niezapomniana przygoda
odbyła się dzięki zaangażowaniu Fundacji
4×4 Dzieciom oraz Pana Wojtka Janowskiego „GROSZEK OFF ROAD”.

Piknik w Pepłowie z okazji Dnia
Dziecka i Dnia Matki
Po raz drugi w Pepłowie odbył się Piknik
Rodzinny z okazji Dnia Matki i Międzynarodowego Dnia Dziecka, zorganizowany przez Sołectwo w Pepłowie we
współpracy z Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Bodzanowie. Podczas imprezy, po uroczystym poświęceniu placu
zabaw, Wójt Gminy Bodzanów oficjalnie
przekazał zabawki na rzecz sołectwa.
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Piękna twoja gmina cała
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie uczestniczyło w wystawie prac
wykonanych w ramach konkursu plastycznego pn. „Piękna twoja gmina cała” zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Twoja
Gmina”. W urokliwym otoczeniu Szkoły
Podstawowej w Cieślach mieliśmy okazję
zobaczyć występ Harcerskiego Zespołu
Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha
Wacława Milke oraz wystawę utalentowanej malarki Anastazji Fietisowej. Imprezę
honorowym patronatem objęli Starosta
Płocki – Mariusz Bieniek oraz Wójt Gminy
Bodzanów – Jerzy Staniszewski.
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się 18 września 2016 r. w Wyszogrodzie.
W barwnym korowodzie naszą gminę reprezentowały dwa sołectwa ze swoimi
wieńcami - Reczyn i Kłaczkowo, dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Cieślach oraz władze naszej gminy. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie zorganizowało
stoisko promocyjne, na którym można
było dowiedzieć się więcej o naszej gminie
i skosztować pysznych przekąsek.

Dożynki Powiatowe
w Wyszogrodzie
Tegoroczne Dożynki Powiatowe odbyły

11 Festiwal Folkloru i Kultury
Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej
„Od Kujawiaka do Oberka”

uczestniczyć w Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od
Kujawiaka do Oberka”, który odbył się 15
października w Łącku. Podczas tegorocznego Festiwalu Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Bodzanowie zajęło pierwsze
miejsce w kategorii potrawa regionalna.
Mikołajkowe Spotkanie Terenowe
4 grudnia 2016 r. odbył się Mikołajkowy
Rajd OFF ROADOWY, którego organizatorem był GROSZEK OFF ROAD oraz
Motociekawy.pl.

Po raz kolejny mieliśmy przyjemność

25 Finał Świątecznej Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Bodzanowie.
15 stycznia 2017 roku odbędzie się 25.
Finał WOŚP. W tym roku w Szkole Podstawowej w Bodzanowie odbędą się liczne koncerty, występy taneczne i licytacje.
Dodatkową atrakcją Finału WOŚP w Bodzanowie będzie impreza offroadowa zorganizowana przy zaangażowaniu Wojciecha Janowskiego GROSZEK OFF ROAD.
Serdecznie zapraszamy.
Opracowała: Wanda Jakubowska-Nowacka

Profilaktyka uniwersalna - czas na zdrowy styl życia w Gminie Bodzanów
Profilaktyka w Gminie Bodzanów finansowana jest ze środków funduszu alkoholowego. Są to środki, które pochodzą
z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Wykorzystujemy je tak, aby służyły w budowaniu zdrowego i odpowiedzialnego
społeczeństwa. Niwelujemy działania
niepożądane i ryzykowne oraz ukazujemy
właściwe postawy m.in. poprzez prowadzenie na terenie Gminy dwóch punktów
terapeutyczno-konsultacyjnych dla osób
uzależnionych i ich rodzin, które potrzebują wsparcia i pomocy w formie porad.
Ze środków funduszu alkoholowego dodatkowo zatrudniono od października
2016 r. psychologa w szkołach podstawowych w Bodzanowie i Nowym Miszewie, który prowadzi w miesiącu 16 godzin
warsztatów profilaktycznych z dziećmi.
Redukujemy znaczący wpływ czynników ryzyka używania substancji psychoaktywnych, poprzez wzmacnianie
czynnika chroniącego, jakim jest RODZINA. Od 2015 r. prowadzimy ogólnopolską
kampanię społeczną „Postaw na Rodzinę”, a od 2016 r. kampanię „Rodzina na
TAK”. W ramach tych akcji zakupiono materiały edukacyjno – profilaktyczne, które

Punkty Terapeutyczno-Konsultacyjne
Terapeuta uzależnień
w Bodzanowie

- każdy 2 i 4 piątek miesiąca w godz.17.45 - 19.45
/budynek Ośrodka Zdrowia w Bodzanowie/

Terapeuta uzależnień
w Nowym Miszewie

- każdy 1,2 i 3 czwartek miesiąca
w godz. 18.00-20.00

Psycholog

- 32 godziny terapii w Publicznym Gimnazjum
w Nowym Miszewie oraz w Publicznym
Gimnazjum w Bodzanowie
- 6 godzin terapii dla rodzin w dyspozycji
GOPS w Bodzanowie

posłużyły nam między innymi do zorganizowania od czerwca do września 2016 r.
mobilnych punktów profilaktycznych. Jest
to nowa forma aktywizacji społeczności
lokalnej w zakresie profilaktyki przez pracowników GOPS w Bodzanowie. Te działania zwracają szczególną uwagę lokalnej
społeczności na temat prowadzenia zdrowego stylu życia w rodzinach.
   W ramach kampanii społecznej „Postaw na Rodzinę” zorganizowano w maju
2016 r. na szczeblu powiatowym konkurs
fotograficzny „Moja Rodzina”, w związku
z którym otrzymaliśmy Patronat Honorowy
Starosty Powiatu Płockiego oraz środki
finansowe w wys. 500 zł na zakup nagrody. Główną nagrodę, tablet oraz statuetkę
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otrzymał Pan Piotr Klimczewski.
Elementem prowadzenia skutecznej
profilaktyki są działania skierowane do
szkół, które rozwijają wśród dzieci i młodzieży konstruktywne zainteresowania,
kształtują umiejętności psychospołeczne
oraz wspierają potencjał rozwojowy dzieci
i młodzieży.
W okresie od kwietnia do września 2016
r. prowadzona była kampania społeczna
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W ramach tej
kampanii zakupiono i przekazano pedagogom materiały edukacyjno-profilaktyczne.
Dodatkowo przekazaliśmy środki finansowe z funduszu alkoholowego na działania wspierające w prowadzeniu kampanii
m.in. takie jak:
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Nazwa działania

Organizator

Warsztaty -„ Na legalu zabawy w realu”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie

Turniej Sportowy „W małym Ciele, Wieki Duch”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Miszewie

Festiwal piosenki rozmaitej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Miszewie

Wyjazdowe warsztaty profilaktyczne dla 17 rodzin z dziećmi objętych wsparciem
asystenta rodziny

GOPS w Bodzanowie

Dzień Profilaktyki dla dzieci i rodziców

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie

Pokaz bajki terapeutycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie

Warsztaty- „Spędzamy wolny czas bez używek”

Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie

Festyn Rodzinny

Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach

Piknik rodzinny

Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie

Pomoc finansowa na zakup odzieży
i wyposażenia dla dzieci, które należą do lokalnego koła wędkarskiego z rodzin
dysfunkcyjnych

Koło Wędkarskie w Bodzanowie

Na przełomie kwietnia i maja 2016 r.
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
w Płocku przeprowadził w szkołach podstawowych program profilaktyczny pod
nazwą „DEBATA”.
Zapraszamy na stronę Urzędu Gminy w Bodzanowie www.bodzanow.pl
w zakładce: Współpraca- Profilaktyka społeczno-zdrowotna do zapoznania się ze
sprawozdaniami z realizacji programów
profilaktycznych.
Dzięki
zaangażowaniu
Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dyrektorów i pedagogów
szkół z terenu naszej Gminy w działania
kampanii społecznej „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”, Gmina Bodzanów otrzymała od
twórców tej kampanii certyfikat.
Mamy nadzieję, że podejmowane działania zaowocowały poszerzeniem świadomości rodziców, dzieci i młodzieży na
temat zgubnych skutków sięgania po substancje psychoaktywne.
Opracowała: Mirosława Żaglewska

Działalność Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOKÓŁ w Bodzanowie
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne
SOKÓŁ w Bodzanowie zostało powołane
w celu upamiętnienia działającego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” - Gniazdo
w Bodzanowie, które powstało w 1926 roku,
wszczepiając w bodzanowską społeczność
potrzebę sportowej rywalizacji i osiągania
sukcesów we wszystkich sferach życia społecznego.
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane
i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
17 grudnia 2015 r. Od 1 stycznia 2016 r. rozpoczęliśmy naszą społeczną działalność.
Nasze cele to promowanie zdrowego stylu
życia, zapobieganie uzależnieniom, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działalność na rzecz rodziny, działania w sferze
rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, edukacja, działania na rzecz ekologii, działalność na rzecz
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
narodowej, pomoc osobom niepełnosprawnym oraz w wieku emerytalnym, działania
w zakresie pomocy społecznej, działalność
wspomagająca rozwój społeczności lokalnej,
działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu.
Nasze działania w realizacji celów opieramy głównie na pozyskiwaniu grantów, dotacji
i funduszy zewnętrznych.
Naszym pierwszym sukcesem było pozyskanie biletów i zorganizowanie w lutym
2016 r. dla 45 seniorów z terenu gminy Bodzanów wyjazdu na występ Zespołu Pieśni i
Tańca Mazowsze do Matecznika Mazowsza
w Karolinie.

W 2016 r. w konkursach ogłaszanych na
terenie województwa mazowieckiego nasze
projekty zostały sfinansowane i otrzymały
dotację na łączną kwotę 27 500 zł.
Zrealizowaliśmy projekt „Bieg Krasnali
2016” – zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Projekt dofinansowany został przez Zarząd
Powiatu Płockiego w wysokości 1000 zł.
Projekt dotyczył zorganizowania biegu dla
dzieci do 6 lat wspólnie z rodzicami. Udział
maluchów i opiekunów w biegu miał na celu
kształtowanie właściwych relacji rodzic-dziecko, nawiązywanie więzi rodzinnych,
propagowanie spędzania czasu wolnego
rodziców wspólnie z dziećmi, wdrażanie
dzieci od najmłodszych lat do podejmowania
aktywności fizycznej, rozwijanie zdolności
dziecka do właściwych reakcji na określone
bodźce i sytuacje, kształtowanie pozytywnego nastawienia do innych.
Na projekt „Spotkajmy się kolejny raz na
XII Jarmarku Norbertańskim w Bodzanowie!!!” pozyskaliśmy dotację w wysokości
9 000 zł. Projekt został sfinansowany przez
Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Projekt „II Bieg Bodzanowski” dofinansowany został przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego w wysokości 10 000 zł. Było
to zadanie publiczne z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, wiązało się ze zorganizowaniem biegu ulicznego
w Bodzanowie dla 200 osób.
Projekt
„Wolontariat
pracowniczy
w Gminie Bodzanów na rzecz Rodziny” dofinansowano ze środków Programu
„Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej
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Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Ośrodka DL Fundacji FLZP „Młodzi Razem”
i powiatu płockiego w wysokości 3 000 zł. To
projekt, w który zaangażowali się pracownicy
GOPS i GCKiS w Bodzanowie oraz Domu
Dziennego Pobytu Senior – Wigor w Stanowie. Projekt polegał na organizowaniu mobilnych punktów profilaktycznych, warsztatów
plastycznych dla dzieci, a pomagał nam
w realizacji Tygrysek, sympatyczna maskotka reklamowa.

Projekt „Czas Sokoła” został dofinansowany ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Ma-
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zowsze Lokalnie” realizowany przez
Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa
i My. Pozyskana kwota wynosiła 4 500
zł. W ramach projektu została utworzona
strona internetowa stowarzyszenia www.
sokol-bodzanow.pl, zakupiliśmy namiot
promocyjny z logo stowarzyszenia, dysk
zewnętrzny, rollup promocyjny oraz foldery promocyjne. W ogłoszonym konkursie
przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
-Mazowsze Lokalnie w październiku 2016
r. nasze stowarzyszenie zdobyło I miejsce
i otrzymało nagrodę w kategorii materiały promocyjne.
Zorganizowaliśmy również event integracyjny „Dzień Sokoła” dla lokalnych liderów, stowarzyszeń, grup nieformalnych
oraz instytucji samorządu terytorialnego.
Wyjątkową atrakcją był Zespół Ludowy
Grzybowianki, który przybył na nasze
zaproszenie z gminy Słubice. Zespół zaprezentował muzykę i tańce ludowe oraz
opowiedział o swojej ludowej i społecznej
twórczości.

Dbając o rozwój fizyczny dzieci, stowarzyszenie we wrześniu 2016 r. zgłosiło 2
drużyny dziecięce z terenu gminy Bodzanów do Turnieju o Puchar Tymbarka wraz
z trenerem Panem Damianem Kłosińskim.
30 września 2016 r. pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Bodzanów Jerzego Staniszewskiego zorganizowaliśmy
w Szmaragdowym Dworze w Nowym Miszewie, Bal Charytatywny. Łączny dochód
z licytacji przedmiotów przekazanych
przez naszych darczyńców wyniósł 4 016
zł. Środki finansowe wpłynęły na konto
stowarzyszenia i zostaną przeznaczone
na realizacje celów statutowych.

Nasza działalność w 2016 r. zaowocowała wydarzeniami, które przyczyniły się do
promocji Gminy Bodzanów, a nasze stowarzyszenie stało się wiarygodnym partnerem dla innych instytucji, stowarzyszeń
i grup nieformalnych w perspektywie dalszej współpracy. Wymaga to dużego zaangażowania i pracy, dlatego zapraszamy
do współpracy wszystkich mieszkańców
Gminy Bodzanów, do dzielenia się z nami
swoimi pomysłami i pomocą. Przygotowujemy plan działania na kolejny rok, dlatego
zachęcamy do kontaktu z nami poprzez
formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej www.sokol-bodzanow.pl
oraz fanpage:
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Społeczno-Kulturalne-SOKÓŁ-w-Bodzanowie.
Do zobaczenia w przestrzeni Gminy Bodzanów w 2017 r.
Opracowała: Mirosława Żaglewska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Informacja kontaktowe:
www.bodzanow.pl
gmina@bodzanow.pl
Urząd Gminy Bodzanów
ul. Bankowa 7
09-470 Bodzanów
tel. (24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083
fax. (24) 2607065

Numery kont bankowych
BS Ciechanów o/Bodzanów

Godziny pracy Urzędu Gminy
Poniedziałek – Piątek 7:30 - 15:.30
Środa 8:30 - 16:30
Gmina Bodzanów
Ul. Bankowa 7
09-470 Bodzanów
NIP 774-32-11-034
Regon 611015626

37821310182002060001560079 – opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi
89821310182002060001560016 – opłaty z tytułu: podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłata skarbowa, opłata za wydanie
zaświadczenia, oplata za wydanie odpisów aktów USC, opłata za złożone pełnomocnictwo, wadium
09821310182002060001560001 - opłaty z tytułu: pobór wody i odprowadzanie ścieków, czynsze, dotacje i rozliczenia z US

Numery telefonów:
Skarbnik Gminy
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 132

Referat Gospodarki Komunalnej
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 129
+ 48 501 703 399
+ 48 504 251 212
+ 48 515 557 469

Sekretarz Gminy
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 123
Referat Organizacyjny
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 121, 124,
127, 128,141

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie
+48 24 386 27 26
+ 48 515 557 429

Urząd Stanu Cywilnego
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew.135

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie
+48 24 2607006 wew. 131, 143, 144
+48 24 2607738 wew. 131
+48 24 2607083 wew. 131
Fax. 24 2607065
+ 48 797 961 992
Dział świadczeń rodzinnych +48 24 2607908

Referat podatkowy
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 134
Referat Budżetowy
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 133
Referat Rozwoju Inwestycji i Funduszy Unijnych
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 130, 138
+ 48 605 204 501
+ 48 501 320 660

Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie
+48 24 2607257
Filia w Miszewie Murowanym
+48 24 2607013

Wójt Gminy Bodzanów przyjmuje interesantów w sprawach
skarg i wniosków – we wtorki w godz. 9:00 – 11:00 oraz w
czwartki w godz. 15:00 – 17:00
Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków – w pierwszą, trzecią i piątą
(jeżeli jest) środę miesiąca w godz. 16:00 – 17:00

Bezpłatne porady prawne udzielane są w czwarty czwartek miesiąca, w godz. 16:00 – 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Bodzanów
Powiatowy Rzecznik Konsumentów pełni dyżury w ostatni czwartek miesiąca, w godz. 9:00 – 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Bodzanów.
Wszystkie zdjęcia pochodzą z archiwum gminnego
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