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Szanowni Państwo, 

 

       koniec roku to czas świętowania  

w rodzinach, w gronie przyjaciół, w środo-

wiskach wspólnego działania, to czas 

radości, wzajemnego zrozumienia i do- 

dobrych życzeń na spokojną przyszłość. 

Święta to okres podsumowania minio-

nego roku i planów na rok następny. 

Tradycją jest, że w grudniowym wydaniu 

naszej gazety samorządowej dokonu-

jemy podsumowania mijającego roku, 

który obfitował w realizację szeregu 

inwestycji i innych zadań, o których 

będziecie Państwo mogli przeczytać  

w dalszej części gazety.  

Pragnę podkreślić, że w mijającym 2017 

roku udało nam się wybudować ponad 

5,5 km dróg za kwotę 1,58 mln złotych, 

wykonać termomodernizację budynków 

szkoły podstawowej i gimnazjum 

w Bodzanowie za kwotę 1,68 mln zł, wyło-

nić wykonawców na rozbudowę oczysz-

czalni ścieków oraz budowę 14 km sieci 

kanalizacyjnej na kwotę około 16 mln 

złotych Te zadania i szereg innych nie

byłyby zrealizowane, gdyby nie bardzo

dobra współpraca rady gminy z wójtem,

samorządem powiatu i województwa.  

Nasza motywacja do rzetelnej pracy 

bierze się przede wszystkim z bezpo-

średniego kontaktu z mieszkańcami. To 

dzięki Państwu mamy wiedzę o najistot-

niejszych potrzebach i priorytetach. 

O tym, w jakim tempie rozwija się nasza 

mała ojczyzna niech świadczą następu-

jące dane: w ciągu trzech lat naszej 

działalności wartość inwestycji (tych 

zrealizowanych i w trakcie realizacji) to 

kwota 30 303 812 zł, z czego pozyska-

ne środki zewnętrzne to 18 725 414 zł.  

Nasza praca na rzecz mieszkańców 

została zauważona i doceniona: gmina 

za swoje działania w 2017 r. otrzymała 

certyfikat "Laur Społecznego Zaufania" 

przyznany za rzetelność oraz najwyższą 

jakość oferowanych produktów i świad-

czonych usług, wysoki standard obsługi 

klienta, respektowanie praw konsumen-

ta oraz nominowana w plebiscycie Ty-

godnika Płockiego "Z Tumskiego Wzgó-

rza" za współrealizację z Powiatem 
Płockim 6 km drogi powiatowej relacji 

Bodzanów - Kępa Polska na odcinku do 

Ciesiel i uzyskała zaszczytne II miejsce. 

 
W kończącym się roku udało nam się 

zorganizować wiele udanych imprez 

kulturalnych, które za każdym razem 

cieszyły się ogromnym zainteresowa-

niem, m.in.: Jarmark Norbertański, 

Gminne Zawody Strażackie, Dni Bo-

dzanowa, III Bieg Bodzanowski.  

Wszystkie nasze działania służyły jed-

nemu celowi - zapewnieniu mieszkań-

com Gminy Bodzanów coraz lepszych, 

warunków życia, a potencjalnym inwe-

storom przyjaznego klimatu inwestycyjne- 

go. Turystom i  gościom odwiedzającym

naszą gminę oferowaliśmy walory przy-

rodnicze, możliwość uprawiania rekreacji,

turystyki i sportu.

  

realizację nowych zadań.

Szanowni Państwo, za chwilę rozpo-

czyna się nowy rok. Jaki będzie? Co 

nam przyniesie? Na pewno będzie to 

rok wyzwań i wytężonej pracy. Wiele 

inwestycji należy ukończyć, rozpocząć 
 

Wychodząc naprzeciw potrzebom 

mieszkańców planujemy zrealizować 

inwestycje takie jak: budowa dróg  

w Białobrzegach, Mąkolinie, Pepłowie, 
Reczynie, Cieślach i Stanowie, remonty 

szkół w Cieślach i Nowym Kanigowie, 

remont świetlicy w Kępie Polskiej. Po-

nadto złożyliśmy wniosek o wydanie 

pozwolenia na budowę hali sportowej 

przy Zespole Placówek Oświatowych 

w Bodzanowie. Plany inwestycyjne obej-

mują także budowę chodników oraz 

siłowni zewnętrznych w Chodkowie  

i Nowym Miszewie. To tylko część na-

szych zamierzeń. Kolejność ich realiza-

cji oraz termin, w jakim zostaną wyko-

nane jest uzależniony od naboru wnio-

sków o dofinansowanie i pozyskania 

środków. Należy podkreślić, że wiele 

zadań wykonujemy wspólnie z Powia-

tem Płockim. To dzięki zrozumieniu  

i przychylności Starosty Płockiego Mariu-

sza Bieńka oraz naszych radnych  

i Rady Powiatu sukcesywnie na naszym 

terenie  przybywa  asfaltowych  dróg  

i nowych chodników. 

Patrząc z perspektywy na kończący się 

rok, życzę Państwu, ale także Samo-

rządowi Gminy Bodzanów, aby ten 

kolejny - 2018 był pełen sukcesów, 

dobrych pomysłów i zrealizowanych 

przedsięwzięć. 

  

Jerzy Staniszewski 
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Wspomnienie Jana Aftańskiego - wieloletniego radnego

 i Przewodniczącego Rady Gminy Bodzanów
 

„Człowiek jest wielki nie przez to co 

posiada, lecz przez to, kim jest;  

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 

dzieli się z innymi  

Św. Jan Paweł II 
”

Nie przypadkiem, ten artykuł rozpoczą-

łem  od  zacytowania  największego  

z Polaków. Św. Jan Paweł II był dla moje-

go teścia patronem, inspiracją, wzorem 

chrześcijanina i patrioty.  Jan  Aftański  

z pielgrzymami  odwiedził wszystkie miej-

sca w naszym kraju związane z kardy-

nałem Karolem Wojtyłą - późniejszym 

Papieżem. W grudniu 1997 roku na 

placu św. Piotra w Rzymie  stanął  

z Papieżem twarzą w twarz, to szczegól-

ne wydarzenie wspominał do końca 

swoich dni. Uścisk dłoni Św. Jana Paw-

ła II był dla niego tak ważny, że jednym 

z jego ostatnich życzeń było ustawienie 

zdjęcia obrazującego ten wyjątkowy 

moment przy trumnie podczas pogrze-

bu. 

 

Mieliśmy wiele wspólnych pasji i zainte-

resowań, a  takim  wiodącym  tematem  

w naszych rozmowach była Polska samo-

rządowa. Jan Aftański radnym Gminy 

Bodzanów był od 1990 roku nieprze-

rwalnie przez 16 lat, w tym od 1993 roku 

do końca swej samorządowej działalno-

ści sprawował funkcję Przewodniczące-

go Rady Gminy Bodzanów. Często 
opowiadał o początkach rodzącej się 

samorządności, szczególnie trudnych, 

ale i pięknych latach 90-tych, kiedy to 

gminy kształtowały swoje podwaliny 

samorządowe. Pomimo trudnych cza-

sów w jakich funkcjonował w samorzą-

dzie, zawsze nam powtarzał, że w swej 

społecznej służbie na pierwszym miej-

scu trzeba stawiać człowieka. Trzeba 

kierować się podstawowymi wartościami 

i niezmiennymi prawidłami państwa i 

kościoła i nigdy nie zapominać o poko-

rze i szacunku.  

Pokora i szacunek to trudne pojęcia do 

zrozumienia, ale jeszcze trudniejsze do 

zastosowania. Trudno nam być pokor-

nym w codzienności, a  co   dopiero  

z pokorą przeżywać chorobę. Ostatnie 

cztery lata były czasem nieustającej 

próby poskromienia choroby nowotwo-

rowej. Czasem nawet kilka razy w mie-

siącu jeździliśmy na badania, czy na 

podanie tzw. „chemii”. Podróż do War-

szawy była wspólnym czasem na roz-

mowy, planowanie, ocenianie, przemy-

ślenia. Właśnie te momenty najbardziej 

obrazowały mi, jak mój teść z wiarą  

i pokorą umiał odnaleźć się w chorobie  

i jak świadomie starał się przeżywać 

czas, który mu pozostał. A przeżył ten 

czas w miejscu, które ukochał, w swoim 

domu, w swoim gospodarstwie, w swoim 

Łętowie. Najwięcej radości w codzien-

ności przynosiły mu wnuki. Obsiadywały 

go wokół, gdzie się tylko dało i jak wy-

obraźnia pozwalała, na kolanach, na 

brzuchu, prawie na głowie, a następnie 

dyskutowali o bolączkach życia przed-

szkolnego,  wyzwaniach  kilkulatków  

z  nieustającym zapytaniem „dziadek,  

a dlaczego …?” a  dziadek  odpowiadał. 

18 września 2017 roku płomień zgasł, 

choroba wygrała. Nie ma już z nami 

człowieka, ale pozostała pamięć, 

wspomnienia, nauka. Wielu ludzi w 

takich artykułach chciałaby, aby złotymi 

zgłoskami zapisywać ich dokonania, 

nagrody, odznaczenia. Świętej pamięci 

Jan Aftański nie lubił takich praktyk i 

nigdy nie zabiegał o odznaczenia – 

wolał dawać niż dostawać, pomagać 

innym niż czerpać od innych. Wolał 

pomnażać majątek duchowy, a nie 

materialny. Wielokrotnie upominał nas, 

aby spełnić jego wolę i tzw. „tacę” z 

mszy pogrzebowej przekazać potrzebu-

jącym na misjach świętych.  Taką po-

stawą i działaniem zyskiwał szacunek, 

uznanie kolegów i przyjaciół, a za każdą 

okazaną pomoc rewanżował się po-

dwójnie. Jan Aftański żył 67 lat. 

Zdjęcia z archiwum   
rodzinnego 

 

11 listopada … - to ważna data 
Narodowe Święto Niepodległości to 

najważniejszy i najpiękniejszy wyraz 

przywiązania do ojczyzny i pamięci o jej 

bohaterach. Możemy ten dzień czcić na 

różne sposoby: pomodlić się za pole-

głych,  wziąć  udział  w  inscenizacjach 

i obchodach patriotycznych, złożyć kwia-

ty w miejscach pamięci, iść na uroczysty 

obiad, zostać w domach, ale możemy 

też wsiąść do samochodu i wziąć udział 

w wyjątkowym rajdzie.  

W przeddzień Narodowego Święta 

Niepodległości, już po raz piąty Szkoła 

Podstawowa i Gimnazjum w Nowym 

Miszewie były organizatorami wieczor-

nicy pod hasłem Ileż piękna w trady-

cji…. „ Wieczornica to okazja, aby nasze 

patriotyczne uczucia jednoczyć i spajać, 

aby cieszyć się wspólnie z niepodległo-

ści, aby kultywować te wartości, które 

tworzą tożsamość narodową oraz 

kształtują dobrego i mądrego człowieka” 

– tymi słowami powitali gości dyrektorzy 

Zespołu Placówek Oświatowych w No-

wym Miszewie i Publicznego Gimnazjum 

w Nowym Miszewie.  
Jej celem było przypomnienie ludowych 

tradycji, zwyczajów i obrzędów, które 

przez lata krzewiły w narodzie patrio-

tyzm. Często zapominamy o tym, że są 

one symbolami naszej Ojczyzny i - tak 

jak wiele innych ważnych dla Polaków 
elementów oraz znaków - tworzą naszą 

tożsamość narodową. 

Wysłuchaliśmy programu słowno – 

muzycznego przygotowanego wspólnie 

przez społeczność szkół z Nowego 

Miszewa oraz Koła Teatralne Czytelni  go 

Kreatywnej w Miszewie Murowanym. 

Program uświetnił swoimi występami 

Zespół Tańca Ludowego Masovia.  
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W części artystycznej zaprezentowali-

śmy tradycje i obyczaje opisane w pol-

skiej literaturze okresów zaborów, które 

jednoczyły różne warstwy społeczne 

polskiej wsi – szlachtę i chłopów. 

Rozpoczęliśmy występem zaręczyn 

Zosi i Tadeusza, bohaterów epopei 

Adama Mickiewicza. Obyczaj staropol-

ski nakazywał zaręczać się i żenić przy 

narodowej muzyce, więc mieliśmy 

szansę zobaczyć poloneza i mazura w 

wykonaniu Zespołu Masovia oraz wy-

słuchać pięknej recytacji fragmentów 

utworu „Pan Tadeusz” w wykonaniu 

uczniów gimnazjum. Magii scenie zarę-

czyn dodały też niezwykłe stroje akto-

rów. 

Potem przenieśliśmy się na strony po-

wieści Elizy Orzeszkowej ,,Nad Nie-

mnem”. Obejrzeliśmy żniwa szlachty 

zaściankowej – rodu Bohatyrowiczów. 

Żniwa to był czas święty i wyjątkowy. 

Wszyscy - jak jedna wielka rodzina - 

zbierali się do pracy. Zajęcia przebiega -

ły sprawnie, ale i wesoło, ze śpiewem 

na ustach. Usłyszeliśmy więc w wyko-

naniu koła teatralnego Czytelni Kre-

atywnej piosenkę ,,Ty pójdziesz górą” 

oraz podziwialiśmy - przygotowane 

przez Masovię   - „Taniec pierwszego 

żniwiarza” oraz kujawiaka. 

Następnie wystąpili uczniowie ze szkoły 

podstawowej, którzy zaprosili nas na 

wesele, a konkretnie na obrzęd oczepin 

Jagny, bohaterki powieści ,,Chłopi” – 

kolejnej naszej epopei narodowej napi-

sanej przez Władysława Stanisława 

Reymonta. Najmłodsi aktorzy przedsta-

wili scenkę witania młodych chlebem i 

solą oraz oczepiny Jagny. W pięknych 

strojach i z dużym zaangażowaniem 

wykonali ludowe tańce - klepoka oraz 

szota. Nie zabrakło też przyśpiewek 

weselnych towarzyszących temu obrzę-

dowi, np. ,,Chmiela”. 

W czasie wieczornicy udało się uczniom 

wprowadzić gości w nastrój jesiennej 

zadumy dzięki recytacji wierszy: ,,Do 

młodych” i ,,Każdy Twój wyrok przyjmę 

twardy”. Szczególnym przeżyciem było 

również wysłuchanie pieśni „Miejcie 

nadzieję” wykonanej przez chór gimna-

zjum oraz solistkę – Ewelinę Borowską 

oraz ,,Modlitwa” w wykonaniu absol-

wentki szkoły – Edyty Krakowskiej. Na 

zakończenie naszej uroczystości przed-

stawiono prezentację pt. „11 listopa-

da…” przygotowaną przez Stowarzy-

szenie Społeczno - Kulturalne „Sokół”  

w Bodzanowie. 

 

To spotkanie to efekt współpracy i z

angażowania wielu osób, szczególne 

podziękowania należą się sponsorom, 

którzy wsparli przygotowania swoją 

życzliwością i hojnością.  

Drugi dzień obchodów Narodowego 

Dnia Niepodległości w sobotę 11 list

pada 2017 r. rozpoczęliśmy uroczystą 

mszą św. za Ojczyznę w Kościele Par

fialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej 

Marii Panny w Bodzanowie o godz. 

10
00

. Po mszy dzieci ze Szkoły Podst

wowej w Bodzanowie zaprezentowały 

patriotyczny montaż słowno-muzyczny. 

Następnie poczty sztandarowe, harc

rze, przedstawiciele szkół z terenu gm

ny Bodzanów oraz mieszkańcy przem

szerowali przed Pomnik Niepodległości, 

gdzie delegacje złożyły kwiaty.  

a-

o-

a-

a-

e-

i-

a-

 

Druga część tego dnia przebiegła pod 

znakiem Operacji - Rajd Niepodległości

którego organizatorami był Powiat Pło

ki we współpracy z Groszek OFF ROAD 

i Gminą Bodzanów, a partnerem impr

zy było Muzeum Wisły w Wyszogrodzie. 

Były to obchody inne niż wszystkie. 

Patriotyczne - czczące pamięć o boh

terach, połączone z elementami zabawy 

i zapewniające wysoką dawkę adrenal

ny. Dla młodszych i starszych, kobiet, 

mężczyzn i dzieci, mieszkańców i gości, 

słowem - dla wszystkich chętnych.   

Wszystko rozpoczęło się w sobotni 

poranek 11 listopada w Bodzanowie. 

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie był 

sprawny samochód, oczywiście mogła

w nim jechać cała rodzina, przyjaciele, 

znajomi etc. Marka samochodu nie 

miała znaczenia, nie chodziło w tym 

przypadku o rywalizację, chodziło po 

prostu o miłe i jednocześnie pouczające 

spędzenie tego dnia. W rajdzie uczes

niczyło 120 załóg, które miały do pok

nania kilkadziesiąt kilometrów przez 

tereny gmin: Bodzanów, Bulkowo, Mała 

Wieś, Radzanowo i Wyszogród.  

, 

c-

e-

a-

i-

 

t-

o-
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Podczas przemierzania trasy rajdu 

uczestnicy odwiedzali miejsca pamięci 

związane  z  walkami o niepodległość  

Zdjęcia do tego artykułu 

 

pochodzą z archiwum gminnego Opracowały : Ewa Szumacher, Bogusława Paradowska, Iwona Rakowska

 ROZWÓJ GMINY BODZANÓW 
 Działania  strategiczne 

wania),  wspieranie  rozwoju  lokalnego  

w celu stworzenia pr

do  rozwoju  społeczno

także efektywne wykorzystanie wł

snych zasobów finansowych, kultur

wych i społecznych oraz przeciwdział

nie i zapobieganie negatywnym zjaw

skom.  

Program Ochrony Środowiska Gminy 

Bodzanów, którego 

dzenia wynika z ustawy Prawo ochrony 

środowiska. Podstawowym jego celem 

jest realizacja polityki ochrony środo

ska zgodnie z najważniejszymi

wymi dokumentami strate

programowymi

do  strategicznego  zarząd

w zakresie ochrony środowiska, racjona

nej gospodarki przestrzennej oraz ro

woju społecznego, gospodarczego 

zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju, tworzenia programów oper

cyjnych dla Gminy, planowania budżetu 

Gminy, ubiegania się o fundusze 

ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej 

oraz działań w zakresie edukacji ekol

gicznej, informacji i promocji

Gminny Program Ochrony Zabytków, 

którego posiadanie również wymuszają 

przepisy, a mianowicie ustawa o ochr

nie zabytków i opiece nad zabyt

Głównym beneficjentem realizacji pr

gramu jest społeczność lokalna, która 

bezpośrednio powinna odczuć efekty 

jego wdrażania. Dotyczy to nie tylko 

W obecnej chwili dobre zarządzanie 

jednostką samorządu terytorialnego jest 

wyzwaniem dla każdego wójta, burmi-

strza czy prezydenta. Muszą oni wyka-

zać się zdolnością skutecznego rozwią-

zywania wielu istotnych problemów 

społeczno-gospodarczych i ekologicz-

no-przestrzennych. Ta nowa sytuacja 

jakościowa wymaga stosowania długo-

okresowego planowania, a nie tylko 

podejścia pasywnego, potocznie zwa-

nego "działaniem od budżetu do budże-

wających na 

(przy jednoczesnym skutecznym wyk

rzystaniu zewnętrznych źródeł finans

tu". Podstawą kształtowania procesów 

rozwojowych gminy są działania per-

spektywiczne oparte o szereg dokumen-

tów strategicznych. Dokumenty te 

obejmują nie tylko plany rozwoju gminy

oraz kierunki tego rozwoju, ale są one w

znacznym stopniu niezbędne jako za- 

łączniki do wniosków o uzyskanie róż-

nego rodzaju dofinansowań na realiza-

cję inwestycji. 

Nasza gmina prowadzi obecnie za-

awansowane prace nad przygotowa-

niem                                i zatwierdzeniem dokumentów stra-

takich jak:  

Strategia Rozwoju Gminy Bodzanów na 

lata 2017-2027 - podstawowy dokument 

planistyczny, określający obszary priory-

tetowe oraz zadania, których realizacja 

wpłynąć ma na zrównoważony rozwój 

gminy i osiągnięcie jej pożądanego 

stanu. Dokument ten ma charakter 

otwarty, tj. zapewniający możliwość 

reakcji na zmiany otoczenia. Opraco-

wanie strategii pozwala na identyfikację 

najbardziej efektywnych działań, wpły-

dynamiczny rozwój gminy 

o-

o-

zyjaznych warunków 

- gospodarczego,  

a-

o-

a-

i-

obowiązek sporzą-

wi-

 krajo-

gicznymi,  

 i będzie wykorzystany 

zania Gminą  

l-

z-

a-

celowe 

o-

.  

o-

kami. 

o-

właścicieli  i  użytkowników  obszarów,  

także obiektów zabytkowych, ale rów-

nież wszystkich mieszkańców. Przyjęty 

przez Radę Gminy w formie uchwały, 

gminny program opieki nad zabytkami 

jest elementem polityki samorządowej. 

Będzie służyć podejmowaniu planowych 

działań dotyczących inicjowania, wspie-

rania, koordynowania badań i prac z 

z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu 

kulturowego  oraz  upowszechniania  

i promowania dziedzictwa kulturowego. 

Program opieki nad zabytkami ma po-

móc w aktywnym zarządzaniu zasobem 

stanowiącym dziedzictwo kulturowe 

gminy. Wskazane w programie działania 

są skierowane na poprawę stanu zabyt-

ków, ich rewaloryzację oraz zwiększenie 

dostępności  do  nich  mieszkańców  

i turystów. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania

Przestrzennego   Gminy   Bodzanów

obejmujący część obrębu geodezyjnego 
Borowice. Plan jest tworzony w odpo-

wiedzi  na  potrzeby  mieszkańców,  

w celu zainicjowania rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego na terenach położo-

nych najbliżej gminy Słupno. Teren 

objęty analizą to powierzchnia 45,3 ha, 

położny w zachodniej części obrębu 

geodezyjnego Borowice. Jego granice 

wyznaczają: od północy droga powiato-

wa Nr 2952W, od południa droga gmin-

na Nr 290216W oraz od wschodu droga 

gminna 290201W. Istniejące zagospo-

darowanie związane jest z gospodarką 

rolną - przeważają tu użytki rolne, któ-

rym w południowo-wschodniej części 

towarzyszą tereny zabudowy zagrodo-

wej, przy czym stanowią one niespełna 

3,5% analizowanego obszaru. Docelo-

wo tereny przewidziane są głównie pod 

budownictwo mieszkaniowe, a działki 

przy drodze powiatowej pod usługi.  

Plany zagospodarowania przestrzenne-
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Ważną rolę w ich tworzeniu stanowi 

udział społeczeństwa. Wnioski i uwagi 

składane do planu głównie przez miesz-

kańców określają charakter przezna-

czenia gruntów i kierunki rozwoju dane-

go terenu.   

go stanowią  akty  prawa  miejscowego  

stopniu upraszczają pri w znacznym o-

cedurę uzyskania pozwoleń na budowę. 

Działania inwestycyjne

 
 

Budowa drogi w Miszewku

 

22.06.2017 odbyło się oficjalne otwarcie 

przebudowanej drogi gminnej nr 

290207W w miejscowości Miszewko. 

Jest to ponad 1,5 km odcinek drogi. Na 

jego budowę  Gmina uzyskała dofinan-

sowanie z PROW 2014-2020. Wartość 

kosztorysowa zadania to ponad 1mln zł, 

jednak w wyniku przetargu udało się 

uzyskać bardzo atrakcyjną ofertę, której 

wartość to 492 980,56 zł, wysokość 

dofinansowania to 63,63%, co znacznie 

ułatwiło realizację inwestycji. W uroczy-

stość otwarcia udział wziął Starosta 

Płocki Mariusz Bieniek, Wójt Gminy 

Bodzanów Jerzy Staniszewski, Prezes 

firmy Prima - wykonawcy drogi - Marcin

Inspektor nadzoru inwestorskiego Fran- - 

ciszek Rytwiński, Dyrektor ZDP w Płocku 

Marcin Błaszczyk, Radni Powiatu Płoc-

ckiego Paweł Bogiel i Andrzej Kuliński, 

Radni Gminy Bodzanów na czele z 

Wicewodniczącym Pawłem Jankowskim 

oraz sołtysi i mieszkańcy.Uroczystego

poświęcenia drogi dokonał ksiądz Ro- 

man Jankowski. Starosta pogratulował

Wójtowi i Gminie pięknej inwestycji oraz

zapewnił, że jeszcze w tym roku będą 

kontynuowane prace nad dalszym od-

cinkiem drogi, będącym w zarządzie 

powiatu, który pozwoli na stworzenie 

doskonałego łącznika komunikacyjnego 

pomiędzy drogami powiatowymi. 

Budowa dróg w Osmolinku, Karwowie, 

Cybulinie i Bodzanowie 

Gmina Bodzanów podpisała umowy na 

dofinansowanie budowy dróg w Osmo-

linku, Cybulinie i Karwowie. Środki fi-

nansowe pochodziły z Terenowego 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz z budżetu gminy. Dzięki tym środ-

kom wykonano drogę relacji Stanowo-

Osmolinek, Chodkowo-Reczyn na od-

cinku w Karwowie Duchownym, Cybu-

lin-Kiełtyki oraz część uliczek osiedlo-

wych w Bodzanowie. Łączna długość 

dróg to ponad 4 km. Zapewnią one 

poprawę warunków poruszania się 

mieszkańców po terenie gminy. 

Droga relacji Leksyn -  Mąkolin 

To już kolejna inwestycja jaką udało się 

zrealizować na terenie naszej gminy 

dzięki współpracy i porozumieniu Staro-

sty Płockiego - Mariusza Bieńka i Wójta 

Gminy Bodzanów Jerzego Staniszew-

skiego. Prace nad drogą zostały rozpo-

częte już w 2016 roku, kiedy to wykona-

no pierwszy etap inwestycji, a mianowi-

cie podbudowę z pozyskanego podczas 

wspólnej budowy drogi na odcinku Bo-

dzanów – Cieśle destruktu. W chwili 

obecnej zakończono drugi etap związa-

ny z układaniem masy i utwardzeniem 

poboczy. Dzięki etapowaniu i współpra-

cy udało się wykonać już kolejną tak 

długo oczekiwaną drogę. 

Posterunek Policji 

30 października 2017 r. dokonano od-

bioru robót polegających na termomo-

dernizacji budynku dawnego urzędu 

gminy, w którym obecnie mieści się 

Posterunek Policji. Budynek stanowi 

naszą własność, czas przez wiele lat 

odciskał na nim swoje piętno. Mimo, że 

doraźnie zabezpieczany, nigdy nie 

przeszedł gruntownego remontu. Pierw-

sze poważniejsze roboty budowlane to 

remont dachu wykonany w 2016 r. Dru-

gim etapem prac wykonanym przez 

firmę MABO z Sierpca, była termomo-

dernizacja obiektu, z zachowaniem 

małomiasteczkowej architektury Bodza-

nowa. Obiekt bowiem posiada wartość 

historyczną i jest pod opieką konserwa-

tora zabytków. Zmieniony dach, odno-

wiona elewacja, sprawiły, że budynkowi 

przywrócono dawną świetność. 

Rewitalizacja zieleni na terenie gminy 

Bodzanów etap II 

W ramach zadania pn.: Zabiegi pielę-

gnacyjne drzewostanu oraz uzupełnie-

nie nasadzeń na terenie Gminy Bodza-

nów - etap II,  w lipcu br. zakończono 
prace związane z pielęgnacją alei do 

kościoła parafialnego w Kępie Polskiej, 

parku krajobrazowego przy budynku 

dawnego dworu, obecnie szkoły w No-

wym Kanigowie oraz terenu przy stawie 

w sąsiedztwie urzędu gminy. Gmina 

Bodzanów na realizację zadania pozy-

skała dofinansowanie z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska w wy-

sokości 103 702,00 zł, co stanowi 87% 

wartości całej inwestycji.   

Teren przy zbiorniku wodnym w Chod-

kowie zyskał zupełnie nową formę. 
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Wykonano nowe alejki, nasadzono 

drzewa oraz  krzewy,  teren  wyrównano  

i uzupełniono trawniki. Kolejnym etapem 

zagospodarowania parku będzie mon-

taż siłowni zewnętrznej, na którą planu-

jemy pozyskać środki w ramach LGD 

Razem dla Rozwoju. Mamy nadzieję, że 

tak zrewitalizowany park będzie miej-

scem wypoczynku i spotkań mieszkań-

ców. 

Dofinansowanie zakupu sprzętu dla

jednostek OSP 

Gmina Bodzanów w lutym tego roku 

wystąpiła z wnioskiem do Starosty Płoc-

kiego o dofinansowanie zakupu sprzętu 

bojowego oraz umundurowania dla 

dwóch jednostek OSP z terenu naszej 

gminy. W maju Starosta Płocki przeka-

zał oficjalnie na ręce strażaków symbo-

liczne czeki na kwoty 5 tys. zł. każdy dla 

jednostek z Kanigowa i Bodzanowa. W 

ramach dofinansowania OSP Kanigowo 

zakupiło mundury galowe oraz lancę 

pożarniczą, a OSP Bodzanów mundury 

galowe, hełmy oraz specjalistyczną 

odzież. 

Projekt hali sportowej 

Chciałoby się rzec, że „apetyt rośnie w 

miarę jedzenia”.  Patrząc na budynek 

nowego przedszkola, wykonaną termo-

modernizację obiektów szkolnych, czu-

jemy niedosyt. Dlatego zdecydowaliśmy 

dopełnić inwestycję „Budowa kompleksu 

sportowo-oświatowego wraz z infra-

strukturą towarzyszącą i zagospodaro-

waniem terenu – etap II” o nową halę 

sportową, na którą wszyscy czekają od 

lat, a biorąc pod uwagę chociażby re-

formę edukacji, jest ona obecnie nie-

zbędna. Nasze dzieci i młodzież mają 

naturalną wolę rywalizacji, w sporcie 

odnajdują się wspaniale. Niestety brak 

sali gimnastycznej z prawdziwego zda-

rzenia powoduje, że uczniowie często 

muszą ćwiczyć w pomieszczeniach 

zastępczych (korytarz) lub na zewnątrz 

budynku. Teraz wreszcie, po tylu latach,  

mamy realne szanse na halę sportową z 

prawdziwego zdarzenia. Pozwoli ona 

podjąć aktywny wysiłek fizyczny nie 

tylko uczniom, ale także osobom nie-

pełnosprawnym, dla których ruch i sport 

są formą rehabilitacji, a także przygoto-

wać wiele cyklicznych uroczystości 

gminnych, które w obecnych warunkach 

uzależnione są od kaprysów pogody. 

Na chwilę obecną oczekujemy na po-

zwolenie na budowę obiektu. Planowa-

na hala będzie budynkiem o pow. zabu-

dowy 1657,71 m
2
, dostosowanym do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, który 

stanie w sąsiedztwie szkoły podstawo-

wej i przedszkola w Bodzanowie. Pro-

jekt budowlany obejmuje wykonanie hali 

sportowej  z zapleczem  socjalnym  

ii łącznikiem. 

Zdjęcia do tego artykułu  

pochodzą z archiwum gminnego  

Opracowali:
 

Andrzej Grzelak  

Regina Guzanek  

Aleksandra Jakubowska  

 
 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

 

 Za kilka tygodni o roku 2017 

będziemy mówili w czasie przeszłym. 

Mijający rok był pełen intensywnej pracy 

również dla naszego Wydziału. Działa-

nia były realizowane na wielu płaszczy-

znach. Jak już wielokrotnie wspominali-

śmy oprócz wiodących dziedzin takich 

jak wodociągi, kanalizacja, gospodarka 

odpadami,  utrzymanie  dróg  gminnych  

gospodarka mieszkaniowa,  którymi się 

zajmujemy,  wykonujemy również zada-

nia z zakresu realizacji funduszu sołec-

kiego, bezpieczeństwa i zarządzania 

kryzysowego oraz koordynujemy współ-

pracę z gminnymi jednostkami OSP.  

 W zakresie zaopatrzenia  

w wodę w ramach zaplanowanego monito-

ringu kontrolnego na bieżąco dokony-

waliśmy poboru wody uzdatnionej ze 

stacji uzdatniania wód w Reczynie, 

Leksynie, Stanowie oraz z punktów na 

przyległej sieci wodociągowej. Badana 

woda spełnia wymagania Rozporządze-

nia Ministra Zdrowia w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez

ludzi. Wyniki badań są udostępniane   

przez nas na stronie internetowej Gminy

 Bodzanów. W związku z bieżacą kontro-  

 lą poziomu złóż filtracyjnych w odżela- 

ziaczach   na   stacji   uzdatniania  wody   

w Reczynie zaszła potrzeba ich uzupełnie- 

nia. Prace wykonywaliśmy we własnym

 zakresie i zakończyły się pozytywnie, co

potwierdziły wyniki badań wody. Ponadto

w ramach prac związanych z utrzyma- 

niem sieci wodociągowych i kanaliza-

cyjnych na bieżąco wykonujemy napra-

wy sieci i przyłączy wodociągowych, 

hydrantów p. poż oraz sieci kanalizacyj-

nej na terenie całej Gminy. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 

od  dłuższego  czasu  borykamy  się  

z coraz częstszymi problemami dotyczą-

cymi udrażniania kanalizacji w miejsco-

wości Bodzanów. Kiedy nasze  możli-

wości techniczne zostały wyczerpane, 

zmuszeni byliśmy wynająć zewnętrzną 

firmę posiadającą specjalistyczny 

sprzęt, która dokonała czyszczenia oraz 

inspekcji telewizyjnej odcinka kanalizacji 

sanitarnej przy ul. Sienkiewicza. Jak 

ustalono, badany odcinek mógł zostać 

nieprawidłowo ułożony już na etapie 

budowy w 2006 r. W kilku miejscach nie 

jest zachowany spadek instalacji, a 

wręcz stwierdzono fragmenty instalacji 

„pod górę” co znacznie utrudnia grawi-

tacyjny spływ ścieków. Dlatego przy 

rozbudowie kanalizacji w aglomeracji 

Bodzanów konieczna będzie gruntowna 

naprawa kanalizacji w ul. Sienkiewicza 

w Bodzanowie.  

Ponadto w związku z długotrwałymi 

opadami deszczu, we wrześniu odnoto-

waliśmy w oczyszczalniach ścieków 

zwiększony napływ ścieków z kanaliza-

cji sanitarnej zarówno w Bodzanowie jak 

i Nowym Miszewie. Może to świadczyć 

o napływie deszczówki do istniejącej 

sieci kanalizacyjnej, co w przypadku 

umyślnego wprowadzania wód desz-

czowych do kanalizacji sanitarnej jest 

niedopuszczalne i niezgodne z prawem. 

 

 Starając się o podniesienie 

walorów estetycznych i właściwy wize-

runek naszej Gminy nieprzerwanie 

prowadzimy prace związane z utrzyma-

niem czystości i porządku. W związku   

z tym na bieżąco prowadzimy zbiórkę i 

wywóz nieczystości porzucanych w 

przydrożnych rowach oraz na przystan-

kach autobusowych. Mieszkańcom 

naszej Gminy zapewniamy możliwość 

dostarczania odpadów segregowanych 

do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpa-
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dów Komunalnych. W br. w ramach 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi uiszczanej przez miesz-

kańców nieruchomości zamieszkałych 

zorganizowane zostały zgodnie  z  harmo

z harmonogramem dwie zbiórki odpa-

dów wielkogabarytowych oraz zużytego 

sprzętu  elektrycznego i elektroniczne-

go. We wrześniu br. po raz kolejny 

zorganizowana  została    na   terenie

Gminy Akcja Sprzątania Świata, która 

przebiegała w tym roku pod hasłem 

,,Nie ma śmieci są surowce''. Celem 

tegorocznej akcji była zmiana postrze-

gania odpadów jako ,,śmieci'' i dostrze-

żenie ich jako surowców. Tegoroczna 

akcja miała również na celu promowa-

nie selektywnej zbiórki odpadów. Do 

akcji przyłączyło się ok. 500 uczniów 

wraz z  nauczycielami  oraz  dyrekcją 

szkół z terenu Gminy. Odpady zebrane 

podczas akcji sprzątania zostały ode-

brane bezpłatnie przez firmę Remondis 

Sp. z o.o.  

 Od 1 lipca 2017 r. zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego 

zbierania wybranych frakcji odpadów 

(Dz. U. 2017, poz. 19) obowiązuje 

Wspólny System Segregacji Odpadów 

(WSSO). W związku z tym faktem czeka

nas kolejna ,,rewolucja śmieciowa''. 

Nowe zasady segregacji odpadów ko-

munalnych będą obowiązywały na tere-

nie całej Polski. Wdrożenie wspólnych 

zasad na terenie naszej gminy rozpocz-

nie się 1 stycznia 2018 r. Od tej pory 

odpady segregowane będą dzielone na 

4 frakcje: 

worek niebieski - papier, 

worek zielony - szkło, 

worek żółty - metale i tworzywa sztucz-

ne, 

worek brązowy - odpady ulegające 

biodegradacji. 

Odpady zmieszane gromadzone będą 

tak jak dotychczas w pojemnikach 

oznaczonych jako odpady zmieszane. 

Wszelkie szczegółowe informacje na 

temat nowych zasad segregacji odpa-

dów  zostaną    przekazane  Państwu  

w formie ulotek informacyjnych. Ponadto 

z uwagi   na to, że wraz z końcem 2017 

roku kończy się umowa z firmą Remon-

dis Sp. z o.o. świadczącą usługi odbioru 

odpadów z nieruchomości zamieszka-

łych, we wrześniu br. ogłoszony został 

nowy przetarg na odbiór i zagospoda-

rowanie odpadów komunalnych z terenu

Gminy Bodzanów w  latach  2018- 2019.

W   przetargu   zostały   uwzględnione

 nowe zasady  selektywnej  zbiórki 

odpadów. W wyniku przetargu wyłonio-

na została firma Remondis Sp. z o.o. 

Oddział w Płocku. Kwota po przetargu 

wyniosła 1 596 067,  20 zł  (brutto)  na 

okres dwóch lat.  

Wypełniając ustawowe obowiązki zwią-

zane z nieczystościami ciekłymi latem 

br. przystąpiliśmy do aktualizacji ewi-

dencji  zbiorników  bezodpływowych  

i przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie naszej Gminy. Dokonujemy 

spisu zbiorników oraz przydomowych 

oczyszczalni, które następnie wprowa-

 

dzane są do bazy  danych. Aktualizację 

zobowiązani jesteśmy wykonać do 

końca 2017  r.  
    Kolejną ważną dziedziną jest bieżące  

utrzymywanie dróg gminnych.  W związ-

ku z tym nieprzerwanie prowadzimy 

prace porządkowe przy drogach, doko-

nujemy przycinki gałęzi przydrożnych 

krzewów i drzew stwarzających zagro-

żenie dla bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego. W ramach funduszu sołeckiego 

realizujemy również naprawy dróg pole-

gające  głównie na  usuwaniu  ubytków  

w nawierzchni, równaniu oraz pracach  

porządkowych. Ponadto na bieżąco 

sprawdzamy stan istniejącego i uzupeł-

niamy brakujące oznakowanie dróg 

gminnych. W ramach przygotowania do  
okresu zimowego zakupiony został 

piasek oraz sól drogowa. W tym celu 

przeprowadzone zostały również prace 

konserwacyjne piaskarek. Ze względu 

na zmiany w przepisach dotyczących 

szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach, wykona-

ne zostało oznakowanie poziome miejsc 

parkingowych dla osób niepełnospraw-

nych w miejscowości Chodkowo Działki. 

Oznakowanych zostało łącznie 14 ta-

kich miejsc parkingowych. Mimo uzy-

skania pozytywnej opinii z Wydziału 

Komunikacji   Starostwa  Powiatowego  

w  Płocku dotyczących zamontowania 

progów  zwalniających,  na  uliczkach  

w Nowym Miszewie nie możliwy jest ich 

montaż ze względu  na negatywną opi-

nię projektanta. Jak się okazało, podłoże 

drogi, które wykonane jest metodą tzw. 

"powierzchniowego utrwalenia'' unie-

możliwia zamontowanie wnioskowanych 

przez mieszkańców progów zwalniają-

cych. Projekt zmiany organizacji ruchu 

polegający na zamontowaniu progów 

zwalniających został pozytywnie z

twierdzony w miejscowości Chodkowo 

Działki na ulicy Miodowej.  

Wiosną bieżącego roku sprzedany 

został wysłużony ciągnik marki Ursus C

360 3P, w którego miejsce zakupiono 

fabrycznie nowy ciągnik marki Farmtrac 

675DT. 
Jesienią dokonano zakupu nowej prz

czepy jednoosiowej o ładowności 4,5 T 

marki Wodziński WTP1 oraz wyremo

towano przyczepę dwuosiową marki 

Sanok  o ładowności 3,5 T. Na bieżąco 

niczne oraz zakupy w celu właściwego

utrzymania sprzętu.  

Dużego zaangażowania ze strony n

szego Wydziału wymaga gospodarka 

a-

-

y-

n-

dokonywane są naprawy, przeglądy tech-

a-

mieszkaniowa. W miarę możliwości 

realizowane są prace w poszczególnych 

lokalach komunalnych. Wiosną br. wy-

konane zostały prace remontowe lokalu 

mieszkalnego w Mąkolinie 38, który  
został wynajęty kolejnej osobie z listy 

osób ubiegających się o przydział lokalu 

z mieszkaniowego zasobu Gminy Bo-

dzanów. W maju br. wykonany został 

remont bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości płynne zlokalizowanego 

przy budynku komunalnym  w Stanowie 

61. Ponadto dokonano tam prace pole-

gające  na odtworzeniu opaski wokół 

budynku oraz instalacji odgromowej. 

Kolejnym lokalem, który został wyre-

montowany jest lokal w budynku komu-

nalnym w miejscowości Bodzanów przy 

ul. Poniatowskiego 14. W w/w budynku 

wymieniona została również instalacja 

elektryczna i zamontowane oświetlenie 

na klatce schodowej. Latem wykonane 

zostały roczne okresowe przeglądy oraz 

zaktualizowane książki obiektów dla 

wszystkich budynków komunalnych 

stanowiących własność Gminy.  

W związku z zaleceniami pokontrolnymi 

Państwowej Straży Pożarnej w budynku 

zajmowanym przez szkołę w Kanigowie 

dokonano usunięcia wszystkich usterek. 

Prace polegały na wymianie drzwi do 

sali zajmowanej przez oddział przed-

szkolny, wykonaniu wentylacji oraz 

wydzieleniu składu opału w pomiesz-

czeniu kotłowni,  jak również zamonto-

waniu przeciwpożarowego wyłącznika 

prądu. Ponadto, w związku z otrzymaną 

decyzją Powiatowego Inspektoratu 

Budowlanego w Płocku dokonano roz-

biórki budynku znajdującego się na 
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działce 243 w miejscowości Bodzanów 

będącego własnością Gminy.  Eternit 

oraz pozostałe odpady pochodzące z 

rozbiórki zostały odebrane przez wy-

specjalizowane firmy. Pozyskany gruz 

betonowy zostanie natomiast skruszony                   

i wykorzystany do podbudowy dróg. 

Komisja z Nadzoru Budowlanego, która 

dokonała kontroli placu rozbiórki nie 

stwierdziła żadnych uchybień.  

 Zajmujemy się również zarzą-

dzaniem kryzysowym w ramach które-

go staramy się jak najlepiej zapobiegać 

sytuacjom kryzysowym w przypadku ich 

wystąpienia oraz usuwania ich skutków. 

W tym celu nieprzerwanie prowadzimy 

współpracę   i   wymianę   bieżących 

informacji z Biurem Bezpieczeństwa i 

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa

Powiatowego w Płocku oraz innymi 

podmiotami odpowiedzialnymi za sferę 

szeroko rozumianego bezpieczeństwa.  
24 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy w 

Bodzanowie odbył się Zjazd Zarządu 

Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bo-

dzanowie. Oprócz członków Zarządu 

Oddziału Gminnego i delegatów z tere-

nu jego działania w spotkaniu uczestni-

czyli także Hilary Januszczyk - Prezes 

Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 

RP w Płocku oraz kpt. Edward Mysera - 
przedstawiciel Komendy Miejskiej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Płocku.  Wójt 

Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski 

pełniący jednocześnie funkcję Prezesa 

Zarządu Oddziału Gminnego dokonał 

otwarcia zebrania i z racji pełnionej 

funkcji złożył w trakcie jego trwania spra-  
wozdanie z działalności Zarządu 

Gminnego za rok 2016 oraz przedstawił 

plan na rok obecny. Podziękował wszy- 

stkim druchom za włożony wysiłek w   
w działalność ratowniczą jak, również za 

udział w inicjatywach ważnych dla lo-

kalnej społeczności. Wyraził nadzieję, 

że w obecnym roku współpraca z jed-

nostkami OSP na terenie oddziału 

gminnego będzie przebiegała bardzo 

sprawnie i wszyscy druhowie będą 

godnie reprezentowali swoje stowarzy-

szenia. Prezes  Zarządu  Oddziału Po-

wiatowego Hilary Januszczyk wypowia-

dając się podczas zjazdu przedstawił 

najważniejsze  wydarzenia  związane  

z działalnością OSP na poziomie powiatu, 

jakie odbędą się w obecnym roku. Wy-

raził także podziw zarówno dla zarządu, 

jak i wszystkich druhów za tak duże 

zaangażowanie w rozwój Ochotniczych 

Straży Pożarnych.  Kpt. Edward Mysera 

wyjaśnił wszelkie kwestie organizacyjne 

ze strony Państwowej Straży Pożarnej 

jakie  dotyczą  OSP  i  zaoferwał  chęć 

pomocy w sprawach organizacji szkoleń 

dokonano komisyjnego przeglądu gwa-

rancyjnego wałów przeciwpowodzio-

wych przy rzece Wiśle na terenie Gminy 

Bodzanów w związku z zadaniem pod 

nazwą „Odcinkowe zabezpieczenie 

wałów przeciwpowodziowych rzeki 

Wisły przed penetracją bobrów na tere-

nie gmin Wyszogród i Bodzanów powiat 

płocki”. 

W lipcu zwrócono się do Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Warszawie z prośbą o pozwolenie na 

modernizację i konserwację terenu w 

Kępie Polskiej, służącego do wodowa-

nia obiektów pływających, która została 

pozytywnie zaakceptowana. W miejscu 

tym przygotowany został zjazd do wody, 

który jest odpowiednio utwardzony 

poprzez zamontowanie betonowych 

płyt, tak by można bez problemu wodo-

wać łodzie oraz inne obiekty pływające 

służące zarówno do celów patrolowo-

ratowniczych jak i rekreacyjnych.  

10 sierpnia przez teren Gminy Bodza-

nów przeszedł front burzowy powodując 

znaczne zniszczenia w większości mie-

nia prywatnego. Uszkodzonych zostało 

kilkadziesiąt budynków mieszkalnych i 

gospodarczych. Konieczne było powo-

łanie przez Wójta Gminy odpowiednich 

komisji do spraw szacowania szkód 

oraz stosowania doraźnej pomocy po-

szkodowanym. 

Trwają prace nad wdrażaniem systemu 

wczesnego ostrzegania ludności, w 

ramach którego zamontowane zostały 

syreny alarmowe w miejscowościach 

Kępa Polska oraz Białobrzegi. Obecny 

etap polega na programowaniu pulpitu 

sterującego zamontowanego w budynku  

Urzędu Gminy w Bodzanowieoraz uroczystości.  

6 czerwca miało miejsce ćwiczenie pk. 

RENEGADE-SAREX-17/I prowadzone 

przez Dowództwo Operacyjne Rodza-

jów Sił Zbrojnych RP, w ramach którego 

na terenie gminy dokonano głośnej 

próby syren alarmowych w ramach 

wojewódzkiego systemu wczesnego

ostrzegania o zagrożeniach. 

19 maja w Ośrodku Szkoleniowo - Wy-

poczynkowym Mazowsze w Soczewce, 

gm. Nowy Duninów, odbyło się uroczy-

ste wręczenie czeków dla jednostek 

OSP z Powiatu Płockiego, które otrzy-

mały wsparcie finansowe z programu 

pilotażowego Starostwa Powiatowego w 

Płocku. Z terenu działania Oddziału 

Gminnego ZOSP RP programem objęte 

zostały jednostki OSP z Bodzanowa 

oraz Kanigowa. 

9 czerwca 2017 r. wspólnie z Woje-

wódzkim Zarządem Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Warszawie 

 

Przy pomocy finansowej Urzędu Gminy 

w Bodzanowie oraz w ramach funduszu 

sołeckiego zakupiony został średni 

samochód pożarniczy marki MAN dla 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Mąkolinie, zastępując wysłużony już 

samochód marki Star. Innym ważnym 

przedsięwzięciem był zakup przyczepy 

oraz wyposażenia do łodzi ratowniczej 

będącej na stanie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kępie Polskiej, tak by mogła 

ona być w pełni sprawna do wykonywa-

nia zadań patrolowo-ratowniczych. 

Korzystając ze środków Urzędu Gminy 

dokonywano mniejszych i pojedynczych 

zakupów dla jednostek OSP z terenu 

gminy w celu podniesienia ochrony 

przeciwpożarowej i utrzymania gotowo-

ści bojowej na wypadek zagrożeń.  

Poza działalnością bojową, strażacy

z jednostek OSP biorą także udział  

w konkursach wiedzy i tak 18 listopada 

2017 roku odbyła się IX edycja konkur-

su z zakresu wiedzy ekologicznej dla 

członków Ochotniczych Straży Pożar-

nych i Młodzieżowych Drużyn Pożarni-

czych z powiatu płockiego pod hasłem: 

„Ochrona środowiska w powiecie płoc-

kim”. Każdy zespół składał się z trzech 

osób, których zadaniem było prawidło-

we rozwiązanie pisemnego testu z wie-

dzy ekologicznej. 

Duży sukces odniosły zespoły reprezen-

tujące OSP z terenu Gminy Bodzanów. 

Pierwsze miejsce zajęły: MDP Kanigo-

wo, OSP i MDP Gromice. Na drugim 

miejscu uplasowała się OSP Kanigowo, 

a na trzecim OSP Bodzanów oraz MDP 

Mąkolin. Poza tym wyróżnienie otrzyma-

ła OSP Mąkolin. Uczestnicy otrzymali 

pamiątkowe puchary, dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe.  

Zadania zrealizowane  w ramach fundu-

szu sołeckiego w 2017r. to: 

utwardzenie i remont dróg gminnych 

(żwirowanie, gruz betonowy, kruszywo 

naturalne, masa asfaltowa) w m. Re-

czyn, Białobrzegi, Chodkowo, Garwacz, 

Karwowo Szlacheckie, Gromice, Kra-
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wieczyn, Archutówko, Karwowo Du-

chowne, Gąsewo, Cybulin, Ramutówko, 

Stanowo, Borowice, Kanigowo, Mało-

szewo, Mąkolin Kolonia, Miszewko, 

Osmolinek, Nowe Miszewo, Niesłucho-

wo, Miszewo Murowane, Parkoczewo, 

Łętowo, Nowe Kanigowo, Cieśle, Kłacz-

kowo, Kępa Polska.  

Zaznaczyć tu należy to, że po raz 

pierwszy wykonywaliśmy naprawy dróg 

(tzw. taniej technologii) we własnym 

zakresie, nie korzystaliśmy z usług 

podmiotów zewnętrznych, osiągając 

podobny wynik, a pozwoliło to na 

znaczne ograniczenie kosztów nawet o 

kilkadziesiąt tysięcy złotych.  

Ponadto wykonaliśmy: remonty chodni-

ków w m. Bodzanów oraz Chodkowo 

Działki, Nowe Miszewo, utwardzenie 

terenu przy świetlicach w m. Pepłowo 

oraz Cieśle, doposażyliśmy kompleks 

rekreacyjno – zabawowy w m. Kępa 

Polska, zakupiliśmy węże gaśnicze oraz 

umundurowanie dla jednostki OSP 

Gromice, zakupiliśmy lampy solarne do 

m. Gąsewo oraz Leksyn, wymieniliśmy  

przepusty drogowe w m. Kłaczkowo 

oraz Miszewo Murowane,  założyliśmy 

progi zwalniające na ul. Miodowej w m. 

Chodkowo Działki, doposażyliśmy świe-

tlice w m. Nowe Kanigowo, Borowice, 

zakupiliśmy ogrodzenie terenu wokół 

świetlicy w m. Borowice, naprawiliśmy 

dach  świetlicy wiejskiej w m. Archutów-

ko, zmodernizowaliśmy przepust dro-

gowy w m. Niesłuchowo.  

 

 

W mijającym roku wykonaliśmy również 

ogrodzenie placu zabaw w Chodkowie - 

Działki przy ul. Miodowej 17. Ogrodze-

nie wykonano dla poprawy bezpieczeń-

stwa osób, a przede wszystkim dzieci 

korzystających z placu zabaw. 

Zakres zadań realizowanych w ramach 

funduszu sołeckiego jest bardzo rozle-

gły i wymaga ogromnego zaangażowa-

nia pracy wielu osób. Zważywszy na 

fakt, że w 2018 roku przewidywany jest 

wzrost środków funduszu sołeckiego do 

kwoty 540 270,69 zł tj. o  99 232,77 zł   

w odniesieniu do 2017 r., w  związku  

 z czym czeka nas rok jeszcze bardziej 

wytężonej pracy dla dobra wszystkich 

mieszkańców Gminy Bodzanów. 

 
 Opracował Marek Kwiatkowski  

 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku  

 

Wraz z początkiem roku 2017 Gmina 

Bodzanów dołożyła wszelkich starań,              

aby realizować pomoc w zatrudnianiu 

bezrobotnych. W miarę możliwości 

finansowych      oraz ogłoszeń Powia-

towego Urzędu Pracy w Płocku (dalej 

PUP) dotyczących możliwości składania 

wniosków o refundację, Gmina Bodza-

nów regularnie występowała o możli-

wość zatrudnienia osób bezrobotnych z 

naszego terenu.   

W roku bieżącym złożyliśmy czternaście 

wniosków, które zostały rozpatrzone 

pozytywnie. Dzięki współpracy z PUP 

możliwość czasowego zatrudnienia 

zdobyły 34 osoby bezrobotne. Dla 4 

osób było to zatrudnienie w ramach 

stażu na okres 6 miesięcy,  z kolei      

dla 26 osób było to zatrudnienie w ra-

mach robót publicznych od 2 do 4 mie-

sięcy. Z programu realizowanego na 

podstawie art.150f ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 

zatrudnienia na okres 12 miesięcy sko-

rzystały 4 osoby do 30 roku życia.  

Należy dodać, że po realizacji stażu, 

czy też robót publicznych Gmina zobo-

wiązana jest zatrudnić daną osobę na 

okres ustalony wcześniej z PUP. Koszty 

zatrudnienia bezrobotnego, po zakoń-

czeniu stażu, robotach publicznych, czy 

też po realizacji zatrudnienia na pod-

stawie art. 150f w całości ponosi gmina. 

Kwota refundacji zatrudnienia osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w Po-

wiatowym  Urzędzie Pracy  w  Płocku  

z  listopada 2017 r. wyniosła 279 501,20

złotych wraz ze składkami na ubezpie - 

czenie  społeczne,  z kolei 108 925,57  

złotych to wydatki jakie poniosła gmina 

Bodzanów.   

    

   

 Opracowała Monika Rybicka   

 Informacja w sprawie stawek podatkowych ustalonych  
 

na rok 2018
Stawki podatkowe pozostawiono gene-

ralnie bez zmian tj. na poziomie przyję-

tych w roku 2017. Minimalne zmiany sta-

wek podatku od nieruchomości oraz w po-

datku leśnym wynikają ze zmiany podwy-

ższenia) górnych granic stawek kwoto-

wych podatków i opłat lokalnych ogło-

szonych przez Ministra Rozwoju i Fi-

nansów oraz ze wzrostu średniej ceny 

drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w 

2017 roku. I tak np.; stawka podatku 

rolnego pozostała bez zmian w stosun-

ku do roku 2017 czyli 125,00 zł/ha, zaś 

stawka podatku leśnego wynosić będzie 

43,36 zł/ha za 1 rok. 

W przypadku podatku od nieruchomości 

bez zmian pozostały stawki podatkowe 

dotyczące budynków pozostałych, bu-

dynków związanych z działalnością 

gospodarczą oraz gruntów pozostałych. 

Pozostałe stawki podatkowe dot. min. 

gruntów związanych z działalnością 

gospodarczą, gruntów pod wodami, 

budynków związanych z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych zostały zaktu-

alizowane (podwyższone ) od kilku do 

kilkunastu groszy. 

W przypadku podatku od środków 

transportowych stawki podatkowe pozo-

stały bez zmian w stosunku do roku 
2017. 

Decyzje w sprawie wymiaru podatków 

na rok 2018 dostarczone będą podatni-
kom w lutym przez sołtysów, zaś dla osób

zamieszkałych  poza  terenem  naszej  
gminy za pośrednictwem poczty pol-

skiej listem poleconym z potwierdzonym

odbiorem.  

Nie będą wysyłane decyzje podatkowe, 
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których kwota podatku na cały rok wy-

niosłaby mniej niż 7 zł. 

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. 15 marca, 15 maja, 

15 września i 15 listopada 2018 roku. 

Osoby fizyczne, płatnicy podatku od 

środków transportowych deklaracje na 

podatek  składają  do  15 lutego  2018 r. 

Producenci rolni mają możliwość zwrotu 

części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego. Stosowne 

wnioski wraz z fakturami potwierdzają-

cymi zakup oleju napędowego należy 

złożyć odpowiednio w: lutym (I tura)  

i sierpniu (II tura).  

Opracowała Anna Fabisiak      

 Wydarzenia kulturalno - sportowe promujące Gminę  
 

Bodzanów w 2017 roku

JARMARK NORBERTAŃSKI

4 czerwca spotkaliśmy się ponownie 

na Jarmarku Norbertańskim. Było to 

nasze wspólne trzynaste spotkanie, 

na które przybyło mnóstwo osób z 

gminy, jak również z powiatu płoc-

kiego.  

Uroczystego otwarcia Jarmarku dokonał 

Starosta Płocki Mariusz Bieniek oraz 

Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Stani-

szewski. Nie zabrakło oczywiście Bo-

dzana – legendarnego przedstawiciela 

pierwszych, średniowiecznych osiedleń-

ców w gminie Bodzanów. Sympatyczny 

Bodzan witał gości, opowiadał fraszki, 

spotykał się z mieszkańcami i rozdawał 

cukierki. W rolę Bodzana wcielił się 

radny   gminy   Waldemar   Niedzielski.

W czasie jarmarku była możliwość od-

dania krwi w ambulansie Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-

twa. Wśród stoisk można było odnaleźć 

wystawców z  pięknym rękodziełem, 

skosztować pysznych regionalnych 

potraw oraz uczestniczyć w zajęciach 

organizowanych przez Gminne Centrum 

Kultury i Sportu, gdzie przygotowane 

atrakcje zgromadziły bardzo dużo dzieci.

Dla najmłodszych uczestników przygo-

towano   gry,   zabawy i  dmuchane, 

 zamki, a po placu chodzili szczudlarze.

Wszystkim towarzyszyło wiele pozytyw-

nych  emocj i,  dużo  dobrej  zabawy,  

a wspaniałe nastroje dopisywały do koń- 

ca imprezy.  

Na scenie prezentowały się zespoły: 

Masovia, Ex Bolo, Cieślanie ze Szkoły 

Podstawowej w Cieślach, Norbi oraz 

Płocka Kapela Podwórkowa. Był pokaz 

walk sztuki rycerskiej, a wieczorem 

uczestników Jarmarku zachwycił występ 

teatru ulicznego z pokazem ognia.  

 

Wśród uczestników XIII Jarmarku Nor-

bertańskiego w Bodzanowie byli m.in. 
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z Radnymi, Starosta Płocki Mariusz 

Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka, 

Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Stani-

szewski, Przewodniczący Rady Gminy 

Bodzanów Paweł Różański. Imprezę 

prowadził -  Norbi, który jednocześnie 

umilał  czas  wszystkim  zebranym  

w czasie swojego występu artystycznego.   

Organizatorami XIII Jarmarku Norber-

tańskiego były: Gmina Bodzanów oraz 

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne 

„SOKÓŁ” w Bodzanowie, przy współ-

udziale Starostwa Powiatowego w Płoc-

ku. Patronat honorowy nad wydarze-

niem objął Marszałek Adam Struzik. 

Marszałek Województwa Mazowieckie-

go Adam Struzik, Poseł na Sejm RP 

Piotr Zgorzelski, Przewodniczący Rady 

Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski wraz 

DNI BODZANOWA  

Długi weekend 12 – 15 sierpnia 2017 

roku upłynął pod znakiem wielu atrakcji 

- zabawy, rozrywki, muzyki i zmagań 

sportowych. Od soboty do poniedziałku 

mieszkańcy Gminy Bodzanów i Powiatu 

Płockiego mieli niepowtarzalną okazję 

uczestniczyć w Dniach Bodzanowa, 

których organizatorem była Gmina Bo-

dzanów a współorganizatorami Staro-

stwo Powiatowe w Płocku, Gminne 

Centrum Kultury i Sportu, LKS Huragan 

Bodzanów, Stowarzyszenie Społeczno 

– Kulturalne ,,Sokół”. 

12 sierpnia 2017 r. Gminnymi Zawoda-

mi Sportowo-Pożarniczymi rozpoczęły 

się DNI BODZANOWA 2017,  na boisku 

szkolnym w Nowym Miszewie. 

W zawodach udział wzięło łącznie 11 

drużyn, w tym 8 Męskich Drużyn Pożar-

niczych, 1 Kobieca Drużyna Pożarnicza 

oraz 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarni-

cze Chłopców. Zawody były podzielone 

na dwie konkurencje, na które składały 

się bieg sztafetowy oraz ćwiczenie 

bojowe. Końcowy rezultat był sumą 

czasów uzyskanych w obydwu konku-

rencjach. 

Zwycięzcą tegorocznych zawodów 

została drużyna wystawiona przez jed-

nostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z 

Gromic, która reprezentowała Gminę 

Bodzanów w zawodach na szczeblu 

powiatowym. Kolejne miejsca zajęły 

drużyny: OSP Kanigowo, OSP Mąkolin, 

OSP Bodzanów, OSP Wiciejewo, OSP 

Niesłuchowo, OSP Reczyn, OSP Kępa 

Polska. Drużyna z OSP Gromice na 

zawodach powiatowych zajęła IV miej-

sce.  

Wśród kobiet zwyciężyła drużyna z OSP 

Kanigowo, która jako jedyna była wy-

stawiona w tej kategorii. Najlepszą 

drużyną w kategorii młodzieżowej zosta-

li chłopcy z OSP Mąkolin, a drugie miej-

sce przypadło OSP Kanigowo. 

Po zakończeniu rywalizacji strażaków, 

na uczestników oraz wszystkich przyby-

łych czekały atrakcje  pikniku rodzinne-

go, w tym dyskoteka prowadzona przez

DJ ZIEMKIEWICZA. 

13 sierpnia 2017 r. był drugim dniem 

imprezy plenerowej i upłynął pod zna-

kiem wielu atrakcji - rozrywki, muzyki 

zabawy i zmagań rekreacyjno sportowych
 

O godz. 8 rozpoczęły się zawody węd-

karskie dla dzieci i młodzieży 

,,Pożegnanie lata”  przy akwenie wod-

nym  znajdującym się  obok parku  

w Bodzanowie. Organizatorem zawodów 

wędkarskich było Koło Polskiego Związ-

ku Wędkarskiego nr  103 w Bodzanowie

Także o godz. 8 ruszył rajd OFF ROAD,

podczas którego startowało 38 załóg  

w trzech kategoriach: TURYSTYK, WY-

CZYN oraz WYCZYN EXTRA. Nato-

miast od godziny 10 rozpoczęła się 

rywalizacja załóg w wyścigu WRAK 

RACE na specjalnie przygotowanym 

torze i tu startowało 15 załóg. 

Od godziny 15 na boisku sportowym 

LKS Huragan Bodzanów rozpoczął się 

Piknik Rodzinny, gdzie po oficjalnym 

otwarciu imprezy, powitaniu gości przez 

Starostę Płockiego Mariusza Bieńka i 

Wójta Gminy Bodzanów Jerzego Stani-

szewskiego, wszyscy zebrani mogli 

podziwiać występy zespołów muzycz-

nych i artystów takich jak: Grzybowianki, 

The Voice Orkiestra, Pudzian Band 

i  Markus P oraz Andrzeja Rosiewicza. 

Impreza zakończyła się dyskoteką pro-

wadzoną przez Zespół EX BOLO. Mię-

dzy występami zostały również wręczo-

ne puchary i nagrody w rywalizacji aut  

4 x 4 OFF ROAD.

11
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Nie zabrakło atrakcji również dla naj-

młodszych – gier i zabaw, zjeżdżalni, 

kramików z zabawkami, waty cukrowej, 

balonów, wesołego miasteczka, strefy 

gastronomicznej, trampoliny. 

Na terenie boiska sportowego LKS 

Huragan można było  podziwiać barwne 

i suto zastawione stragany sołectw 

gminy Bodzanów, na których znajdowa-

ły się lokalne potrawy i wypieki, chętnie 

degustowane przez odwiedzających je 

gości. 

14 sierpnia 2017 r. był trzecim dniem,

który miał miejsce w Kępie Polskiej. Po 

raz pierwszy w naszej gminie odbył się

Rajd Rowerowy, który był elementem ob- 

obchodów  Roku  Rzeki  Wisły.  Każdy,  

kto zgłosił swój udział mógł przejechać

malowniczymi trasami na dystansie 5 lub 

10 km. Wydarzenie dofinansowane zosta- 

ło ze środków Samorządu Województwa

Mazowieckiego  w  ramach  projektu

"W nas jest nurt… Wisły" oraz ze środ-

ków  Starostwa  Powiatowego w Płocku  

w ramach  projektu „Rajd Rowerowy  

z biegiem rzeki Wisły”. 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w 

Bodzanowie przygotowało liczne atrak-

cje nad rzeką Wisłą. Jedną z nich  była 

inscenizacja ,,Nadwiślańskiego Wesela'' 

w wykonaniu zespołu Grzybowianki. 

Całość  zakończyła  zabawa  taneczna  

zespołem ,,Karawana''.  

Całej uroczystości towarzyszyło wiele 

atrakcji, m.in. pokaz ratownictwa na 

wodzie w wykonaniu WOPR Płock oraz 

pokaz sprzętu Straży Rybackiej, kon-

kursy i zabawy rowerowe, a także rejsy 

statkiem „Wodnik”, pana Leszka Zycha, 

po Wiśle.  

Wójta Gminy Bodzanów, Pawła Różań-

skiego Przewodniczącego Rady Gminy 

Bodzanów wraz z Radnymi, a także 

przedstawicieli Wojskowej Komendy 

Uzupełnień w Płocku, harcerzy, miesz-

kańców i gości. Bezpośrednio po za-

kończonej Mszy odbyła się inscenizacja 

Bitwy Warszawskiej, w ramach projektu 

„Łączy nas historia” dofinansowanego 

przez Samorząd Województwa Mazo-

wieckiego. 

W dalszej kolejności nastąpił przemarsz 

przed Pomnik Niepodległości w Bodza-

nowie, gdzie odśpiewano Hymn Polski 

i złożono kwiaty w hołdzie bohaterom 

poległym w walkach  o wolność naszej 

ojczyzny. 

Ten dzień to także wydarzenia sporto-

we: 

- II Bieg Krasnali -  projekt dofinanso-

wany przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego (wydarzenie szerzej 
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15 sierpnia 2017 r.  rozpoczął się uro-

czystą Mszą św. z udziałem pocztów 

sztandarowych, przedstawicieli władz 

samorządowych: Mariusza Bieńka Sta-

rosty Płockiego, Jerzego Staniewskiego 
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III  Bieg Bodzanowski  ukończyło 181 

zawodników, w tym 40 kobiet i 141 

mężczyzn. 
W ogólnej klasyfikacji miejsca medalo-
we zajęli: 
Michał Makowski z Ciechanowa 
Artur Kamiński z Płocka 
Marek Dzięgielewski z Dłużniewa

W klasyfikacji open kobiet miejsca me-

dalowe zajęły: 

Agnieszka Budek z Płocka

 Agnieszka Turalska z Sierpca

 Sylwia Sikora z Gąbina

 W klasyfikacji mieszkaniec Gminy Bo-

dzanów zwyciężyli: 

Krzysztof Domeradzki z Bodzanowa 

Wojciech Więckowski z Nowego Misze-

wa 

Dariusz Bauman z Bodzanowa

 
W klasyfikacji mieszkanka Gminy Bo-

dzanów zwyciężyły 

Aneta Głowacka z Bodzanowa 

Paulina Jędrzejak  z Bodzanowa 

Monika Głowacka z Bodzanowa 

Na III Bieg Bodzanowski zgłosili się 

biegacze z najdalszych zakątków Pol-

ski, a także z zagranicy. Impreza zgro-

madziła ok. 800 osób. To wielkie spor-

towe święto biegaczy w Gminie Bodza-

nów na stałe wpisało się już w trady- 

cję imprez bodzanowskich.

Przed biegiem głównym odbył się II 

Bieg Krasnali na dystansie ok. 50 m. 

Dzieciom towarzyszyli rodzice, dziad-

kowie i rodzeństwo. W tym biegu zwy-

ciężyły wszystkie dzieci, które  otrzyma-

ły pamiątkowe medale. 

15 sierpnia 2017 przebiegł również pod 

hasłem „Zdrowa rodzina”, z udziałem 

Centrum Wolontariatu działającego przy 

GOPS w Bodzanowie. W tym dniu moż-

na było skorzystać z  porad dietetycz-

nych, profilaktycznych, pomiaru ciśnie-

nia tętniczego, badania słuchu i oste-

oporozy. 

Zdjęcia do tego artykułu  

pochodzą z archiwum gminnego oraz GCKiS

 

 
W klasyfikacji open mężczyzn miejsca 

medalowe zajęli: 

Michał Makowski z Ciechanowa 

Artur Kamiński  z Płocka
 Marek Dzięgielewski z Dłużniewa

 

Opracowali:

   

Iwona Rakowska 

 
 

Mirosława Żaglewska, Błażej Figiel

 

      

 Patronka Szkoły Podstawowej w Cieślach

Janina Jóźwiak z rodzicami i rodzeń-

stwem (z arch. rodzinnego)  

 Ową dziewczynką była Janina 

Jóźwiak, która urodziła się 15 lutego 

1948 roku w Cieślach, w budynku obec-

nej szkoły, stanowiącej po wojnie 

mieszkanie dla wielu rodzin. Historia w 

jakiś niezwykły sposób na zawsze złą-

czyła jej ducha z tym miejscem. Tu 

bowiem przyszła na świat, tu stawiała 

swoje pierwsze kroki w edukacji i po 

wielu latach została wybrana na patrona 

szkoły w Cieślach. 

 Była uczennicą sumienną  

i ambitną, która łatwo zjednywała sobie 

sympatię rówieśników i nauczycieli. 

Świadectwo dojrzałości uzyskała w Lice-

um Ogólnokształcącym im. Władysława

Jagiełły w Płocku. W 1970 r. ukończyła 

studia z zakresu ekonometrii w Szkole 

Głównej Planowania i Statystyki
, 

prze-

mianowanej później na Szkołę Główną 

Handlową w Warszawie. Na tej samej 

uczelni uzyskiwała kolejno stopnie na-

ukowe doktora, doktora habilitowanego 

nauk ekonomicznych i wreszcie posta-

nowieniem  Prezydenta  Lecha  Wałęsy  

w 1993 r. otrzymała tytuł profesora nauk 

ekonomicznych.  

 Niezwykle aktywne życie za-

wodowe profesor Janiny Jóźwiak spra-

wiło, że nawet jej najbliżsi i współpra-

cownicy  nie  zdawali  sobie  sprawy

z zakresu i skali Jej aktywności. Profesor 

Janina Jóźwiak była wybitnym i uzna-

nym na forum krajowym i międzynarodo-

 wym przedstawicielem polskiego środo-

wiska naukowego.  

 

Jej zainteresowania naukowe dotyczyły 

przede wszystkim demografii i statysty-

ki, prognozowania demograficznego, 

badania procesów ludnościowych. Była 

też ekspertem zajmującym się rozwo-

jem systemu edukacji wyższej, kształ-

ceniem kadr naukowych oraz cenionym 

pedagogiem i dydaktykiem, cieszącym 

się wśród studentów sympatią i szacun-

kiem. Wykształciła kilka pokoleń pol-

skich demografów, a wznowienia Jej 

podręcznika ze statystyki służą kolej-

Kiedy śnieg za oknem prószył,

W dworku w Cieślach ktoś się 

wzruszył…

W jednej z sal dziewczynka mała

Głośnym płaczem oznajmiała,

Że się właśnie urodziła.

A niezwykle mądra była…

Boso po trawie biegała,

W lesie jagód szukała,

A gdy gwiazdy zaświeciły, 

To czytała, czytała, czytała…

Z tym magicznym światem książek 

Już się nigdy nie rozstała…

13
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Wanda Jakubowska-Nowacka
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nym generacjom studentów. Jej wybitne 

osiągnięcia w każdym z tych obszarów 

przejawiają się znaczącymi publikacjami 

wydawanymi w kraju i za granicą, udzia-

łem w wielu projektach krajowych i 

międzynarodowych, powierzaniem Jej 

odpowiedzialnych i prestiżowych funkcji. 

  Janina Jóźwiak zawodowo 

była związana z Instytutem Statystyki i 

Demografii Szkoły Głównej Handlowej 

jako dyrektor tej jednostki, którą kiero-

wała od 1999 r. Została powołana na 

Honorowego Prezydenta międzynaro-

dowej organizacji European Association 

for Population Studies – stowarzyszenia 

naukowców zajmujących się problema-

tyką ludnościową. Była też honorową 

Przewodnicząca Komitetu Nauk Demo-

graficznych Polskiej Akademii Nauk. 

Pełniła funkcje wiceprzewodniczącej 

Komitetu Badań Naukowych i przewod-

niczącej Zespołu Nauk Społecznych, 

Ekonomicznych i Prawnych Komitetu 

Badań Naukowych, prezesa Polskiego 

Forum Akademicko-Gospodarczego, 

wiceprezesa Polskiego Towarzystwa 

Demograficznego, członkini Centralnej 

Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, 

przewodniczącej Rady Fundacji na 

rzecz Nauki Polskiej, prezesa Stowa-

rzyszenia Edukacji Menedżerskiej Fo-

rum, członkini Rady Narodowego Cen-

trum Nauki i Rządowej Rady Ludno-

ściowej. Janina Jóźwiak prowadziła też 

działalność pozanaukową. Umiejętność 

słuchania, błyskotliwego argumentowa-

nia i nawiązywania interesującej kon-

wersacji wpisywały Jej nazwisko w 

środowisko pozaakademickie, w kręgi 

polityczne i gospodarcze. Była zapra-

szana do różnych gremiów, rad, ale i do 

Jej gabinetu przychodzili ministrowie, 

ambasadorzy, politycy. Towarzyszami 

Jej rozmów przy kawie byli m.in. Jaro-

sław Kaczyński, Lech Wałęsa, Aleksan-

der Kwaśniewski, minister Dariusz Ro-

sati. Szczególną wagę ma działalność 

Janiny Jóźwiak jako przewodniczącej 

Kapituły Gospodarczej Prezydenta RP, 

którą pełniła od 1998 r. 

 Za swoją najważniejszą życio-

wą rolę  uważała  profesor  objęcie

w latach 1993 -1999 funkcji Rektora Szkoły 

Głównej Handlowej. W jednym z wywia-

dów wyznała: „ciągle największym osią-

gnięciem pozostaje bycie rektorem 

Szkoły Głównej Handlowej. Nic tego nie 

przebije, nie mam co do tego żadnych 

wątpliwości. Był to mój ogromny suk-

ces”. Pani profesor była pierwszą kobie-

tą na tym stanowisku w dziejach uczel-

ni. Odegrała ogromną rolę w transfor-

macji polskiego kształcenia ekonomicz-

nego, w jego udoskonalaniu i dostosowy-

 waniu do wyzwań nowych czasów.

 

Aktywnie działała w Zespole Koordyna-

cyjnym ds. Reformy Szkolnictwa Eko-

nomicznego w Warszawie i nieformalnym

zespole ds. reformy SGPiS. 

Ukoronowaniem jej pracy był powrót 

do historycznej nazwy uczelni Szkoła 

Główna Handlowa  w Warszawie i zwię-

kszenie liczby studiujących, co miało 

ogromne znaczenie dla kraju, wycho- 

dzącego z systemu komunistycznego

Profesor była drugim  rektorem uczelni

wybranym w wolnych wyborach.

Mając zaledwie 45 lat stanęła przed 

wyzwaniem przebudowania struktur 

organizacyjnych uczelni i gruntownej 

reformy programów nauczania oraz 

nawiązania współpracy naukowej 

z zagranicą i biznesem. I podołała temu,  

tworząc uczelnię zdolną do reagowania 

na zmieniające się potrzeby otoczenia. 

Działania rektor Jóźwiak przyczyniły się 

do ukształtowania dzisiejszej pozycji 

SGH jako wiodącej polskiej uczelni 

ekonomicznej i biznesowej nie tylko w 

kraju, ale liczącej się także  na arenie 

międzynarodowej. Tak wspominał jej 

działalność Tomasz Szapiro, profesor 

nauk ekonomicznych SGH:  

Janina  była  odważna,  utalentowana  

i pracowita. Była też ciepła i przyjazna 

ludziom. Kultywowała tę postawę 

w sobie właściwy sposób – emocjonal-

nie, ale z rozwagą. W chwilach rozterek 

postępowała według swojej ulubionej 

sentencji „jeśli nie wiesz jak się zacho-

wać, zachowuj się przyzwoicie”. Widzia-

łem, że tak zdobywała sobie ludzi goto-

wych wesprzeć Ją w każdej potrzebie, 

zwykle – w potrzebie działania na rzecz 

innych.  Dwie  kadencje  rektora   były  

ukoronowaniem Jej akademickiej ka- 

riery –  twórczego uczestnika przeło-

mowej reformy, rektora o niespotyka-

nym dotąd stylu przywództwa. Rektora 

skutecznego i solidarnego w najbardziej 

podstawowym, najgłębszym rozumieniu 

tego słowa. Rektora odpowiedzialnego i 

solidarnego po ludzku. Po zakończo-

nych dwóch kadencjach przez dwie 

niemal dekady pokazywała, że można 

kontynuować swoją misję inaczej – w 

nowej perspektywie, w większej, impo-

nującej skali. To była kolejna ważna 

lekcja wskazująca, czym jest patriotyzm 

nieustępliwy i mądry, pełen oddania 

manifestującego się w działaniach dla 

Polski i młodych Polaków, a nie krzykli-

wych deklaracjach. Nina dała nam wie-

le, w tym jakże ważne poczucie, że 

sukces może być udziałem zwyczajnych 

ludzi, że w opresji każdy może liczyć na 

otuchę i pomoc. Że może ją otrzymać. 

Łatwiej wtedy brać sprawy w swoje ręce 

i wyjść z każdej trudnej sytuacji. 

 Profesor Janina Jóźwiak nie-

wątpliwie była kobietą sukcesu, który 

osiągnęła dzięki swej rzetelnej pracy. Za 

swoje liczne osiągnięcia na forum kra-

jowym   i   międzynarodowym   została

uhonorowana wysokimi odznaczeniami: 

Orderem Kawalerskim Legii Honorowej, 

Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-

dzenia Polski oraz Krzyżem Komandor-

skim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 

Polski. W 2015r. otrzymała indywidual-

ną  nagrodę  I stopnia  Ministra Nauki  

14
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i Szkolnictwa Wyższego za całokształt 

swych osiągnięć naukowych, dydak-

tycznych i organizacyjnych. Zmarła 19 

lipca 2016 w Warszawie. Pochowana 

jest w grobie rodzinnym na cmentarzu 

w Bodzanowie.   

Ogromna kultura osobista i specyficzna 

subtelność zjednywały profesor Jóźwiak 

każde środowisko, w którym wypadało 

Jej bywać i działać – wspominał Wło-

dzimierz Siwiński, rektor Uniwersytetu 

Warszawskiego.  

 Nie znaczy to, że tolerowała w swoim 

otoczeniu cechy czy też poglądy, któ-

rych nie akceptowała. Potrafiła się im 

przeciwstawiać z całą stanowczością, 

choć nigdy nikogo nie obraziła. Nie było 

w tym nigdy cienia agresji. Rzadkie 

połączenie ogromnej wiedzy oraz cech 

prawdziwej uczonej z wielką prawością 

charakteru, delikatnością i wspaniałą 

kulturą  w  obcowaniu z  ludźmi  czyniło

z niej człowieka niezwykłego.

Pod skrzydłami patrona 

22 września 2017 zapisze się w historii 

Szkoły Podstawowej w Cieślach jako 

jedna z najważniejszych dat. Tego dnia 

odbyła się ceremonia nadania szkole 

imienia Janiny Jóźwiak. - To podniosłe 

wydarzenie wieńczące wysiłek wielu 

pokoleń uczniów, pedagogów i rodzi-

ców. Posiadanie godnego patrona to nie 

tylko powód do dumy, ale także zobo-

wiązanie. Misją szkoły jest bowiem 

przekazywanie wiedzy i kształtowanie 

postaw młodych ludzi, ukazywanie im 

wartości ponadczasowych, takich jak: 

odpowiedzialność, uczciwość, pracowi-

tość i wrażliwość na potrzeby drugiego 

człowieka. Profesor Janina Jóźwiak - 

ekonomistka i nauczyciel akademicki, 

rektor SGH w Warszawie stanowiła 

właśnie uosobienie tych cech, dlatego 

jesteśmy przekonani, że dokonaliśmy 

słusznego  wyboru  patrona – wyznała  

w swoim przemówieniu do gości dyrektor 

szkoły – Stanisława Tworek.  

Taka chwila zdarza się tylko raz… 

W podniosły nastrój uroczystości wpro-

wadzili zebranych członkowie szkolnego 

zespołu  ludowego  Cieślanie,  którzy  

w rytm dźwięków poloneza ruszyli ele-

ganckim korowodem po parkiecie, sta-

rając się,  by  nie  pomylić  kroków,  

w końcu obserwowało ich wielu znamieni-

tych gości. Wśród nich znalazła się 

rodzina pani profesor – 99 -letnia mama 

Weronika Jóźwiak, siostra Anna 

Jóźwiak-Rybicka, brat Bernard Jóźwiak, 

którzy w wielu momentach ocierali łzy 

wzruszenia. Swoją obecnością za-

szczycili nas również koleżanki i koledzy 

prof. Jóźwiak ze Szkoły Głównej Han-

dlowej w Warszawie, którzy w licznym 

gronie przybyli na uroczystość ze swoim 

sztandarem. Ceremonię uświetnili 

przedstawiciele gminy: Wójt Gminy 

Bodzanów Jerzy Staniszewski, Prz e-

wodniczący Rady Gminy Paweł Róża

ski oraz radni i pracownicy Urzędu Gm

ny, przedstawiciel organu nadzorując

ń-

i-

e-

go - wizytator Kuratorium Oświaty w 

Warszawie Delegatura w Płocku Graży-

na Muszyńska, Radny Powiatu Andrzej 

Kuliński, Prezes Zarządu Banku Vistula 

Jolanta Łukasiak-Malicka, Dyrektor 

Banku Vistula Joanna Stelmach, Marek 

Goleniewski i Agnieszka Dobrosz z 

Banku PKO BP w Płocku, Iwona Mar-

czak Prezes Fundacji "Fundusz Lokalny 

Ziemi Płockiej Młodzi Razem", Pro-

boszcz parafii Bodzanów ks. Tomasz 

Mazurowski, Proboszcz parafii Miszewo 

ks. Roman Jankowski, dyrektorzy pla-

cówek oświatowych z terenu gminy 

Bodzanów, sołtysi, rodzice, uczniowie i 

mieszkańcy. 

Wszyscy z uwagą wysłuchali przemó-

wienia dyrektor szkoły – Stanisławy 

Tworek oraz części artystycznej w wy-

konaniu  uczniów,  którzy  zabrali  gości  

w sentymentalną podróż wspomnień – Żyj 

z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo 

nie jesteś sam…” – śpiewała piątokla-

sistka Weronika Kacprzycka, która tą 

piękną piosenką przypomniała postawę 

patronki. Janina Jóźwiak była osobą 

kochającą życie, smakującą je w róż-

nych odmianach, ze wspaniałym poczu-

ciem humoru. Wyróżniała się wielką 

mądrością połączoną ze skromnością, 

prawością, żarliwością w działaniu, 

delikatnością w obcowaniu z ludźmi, 

wrażliwością na drugiego człowieka 

oraz charyzmatyczną osobowością, 

która fascynowała otoczenie – wspomi-

nali profesor ze wzruszeniem  jej współ-

pracownicy z SGH. Wójt Jerzy Stani-

szewski stwierdził, że to zaszczyt 

uczestniczyć w takim wydarzeniu. Pani 

profesor wyszła z tej ziemi, właśnie w tej 

szkole w Cieślach stawiała swoje pierw-

sze kroki w edukacji i co wyjątkowe 

urodziła się w murach tej placówki,  jest 

wzorem do naśladowania. Zwracając 

się do uczniów stwierdził, że mają dużo 

szczęścia i coś co ich wyróżnia wśród 

innych szkół: Możecie chodzić po śla-
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dach swojej patronki, a jest to wyjątko-

we i bardzo rzadkie. Muszę przyznać, 

że też dotykałem śladów pani profesor, 

bo osiem lat po  niej  zdawałem  maturę  

w płockiej Jagiellonce. 

Ceremonia
 

Po chwilach wzruszeń i refleksji nastąpi-

ła oficjalna część uroczystości. Podnio-

sły moment podkreśliło wprowadzenie 

sztandaru Szkoły  Głównej  Handlowej  

i   odśpiewanie   hymnu   narodowego.

Przewodniczący    Rady    Gminy -  

Paweł Różański odczytał uchwałę na-

Bez znieczulenia  

Bez niepotrzebnych niespełnienia 

Myśli złych…” – brzmiały słowa piosenki 

zespołu Dżem w wykonaniu uczniów 

szkoły w Cieślach.  Oby ta nasza życio-

wa  droga  była  równie piękna, mądra  

i uczciwa jak droga profesor Janiny 

Jóźwiak, która dla wielu może stanowić 

inspirację. 

Zdjęcia do tego artykułu 

 

pochodzą z archiwum rodzinnego 

Państwa Jóźwiak 

oraz z archiwum Szkoły Podstawowej

im. Janiny Jóźwiak Cieślach 

Opracowały:

Stanisława Tworek 
 

Martyna Rutkowska  
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 Uroczyste nadanie nazwy ulicy św Jana Pawła II

 

w Bodzanowie
15 października 2017 roku została od-

prawiona w kościele Wniebowzięcia 

NMP w Bodzanowie msza święta z racji 

zmiany dotychczasowej nazwy ulicy 

„Karola Świerczewskiego” zlokalizowa-

nej w miejscowości Bodzanów na ulicę 

„św. Jana Pawła II”, zgodnie z uchwałą 

nr 209XXXIV2017 Rady Gminy Bodza-

nów z dnia 11 kwietnia 2017r., po czym 

został poświęcony kamień z tablicą z 

herbem papieskim, upamiętniającym to 

wydarzenie, na której wyryto tekst:   

W HOŁDZIE WIELKIEMU PAPIEŻOWI 

ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II 

WDZIĘCZNI ZA MIŁOŚĆ DO BOGA  

i OJCZYZNY 

MIESZKAŃCY
 

BODZANÓW, DN. 15.10.2017 

W związku z tym pragnę podzielić się 

refleksją na temat wyjątkowego patrona 

tej ulicy. Osoby starsze zapewne jesz-

cze pamiętają ten dzień - szesnasty 

października 1978 roku, Plac Św. Piotra 

w Rzymie. Dla młodszych to już historia 

– historia, której jednak nie można za-

pomnieć. To wtedy dym nad Kaplicą 

Sykstyńską zmienił swój kolor z czarne-

go na biały, a z balkonu bazyliki rozległy 

się słowa „Annuntio vobis gaudium 

magnum: habemus papam!” - zwiastuję 

wam wielką radość: mamy papieża. 

Głową Kościoła został wybrany Polak – 

kardynał Karol Wojtyła, który przybrał 

imię: Jan Paweł II.  Habemus papam – 

mamy papieża. Dzisiaj te słowa mogą 

powtórzyć wszyscy: mamy papieża i to 

papieża wyjątkowego: świętego Jana 

Pawła II, i jesteśmy zaszczyceni, że stał 

się On patronem jednej z naszych ulic  

Bodzanowa. Co to oznacza, że ulica 

będzie miała swojego patrona i kim 

właściwie jest patron? W Encyklopedii 

Internetowej możemy przeczytać, że 

patron to „osoba darzona wielkim sza-

cunkiem, której imię jest nadawane 

jakiejś instytucji lub jakiemuś miejscu. 

Jest to opiekun kraju, miasta, profesji, 

obiektu budowlane albo ludzi. W sensie

religijnym  patron  pełni  także  rolę opie- 

kuna, który wstawia sie przed Bogiem

za  tymi,  którzy  zostali  powierzeni

jego opiece. Patron jest więc nie tylko 

wzorem do naśladowania, ale także 

pewnego rodzaju pośrednikiem między 

Bogiem i ludźmi. Wybraliśmy pośredni-

ka wyjątkowo  bliskiego  sercu każdego 

Polaka – św. Jana Pawła II, papieża, 

którego wielu spośród nas wciąż jesz-

cze doskonale pamięta. Wybór konkret-

nego Patrona w przypadku instytucji czy 

ulicy, jest jednocześnie wyborem pew-

nego modelu życia, jaki chcemy reali-

zować. Patron  powinien cieszyć się na 

tyle wielkim autorytetem, aby być przy-

kładem do naśladowania. Decydując się 

na patrona takiego, jak św. Jan Paweł II, 

podjęliśmy decyzję, że to On i Jego 

przesłanie staną się punktem odniesie-

nia w relacjach międzyludzkich. Wybór 

Patrona to także decyzja o tym, że 

chcemy wyznawać te same wartości, 

jakie on wyznawał. Co zatem stanowiło 

najwyższą wartość dla św. Jana Pawła 

II?   Polski papież całe swoje życie 

poświęcił Jezusowi. Kard. Antonio Cani-

zares Llovera, prefekt Kongregacji ds. 

Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramen-

tów, tak mówił o Janie Pawle II: „Całe 

jego życie, rzeczywiście było krocze-

niem za Jezusem, idąc jego śladami i 

 i identyfikując się z Nim, kochając Go 

prawdziwie. (...) Taki był Jan Paweł II: 

zakochany w Jezusie Chrystusie, był 

kimś dla kogo sam Chrystus był życiem, 

był wszystkim w jego życiu”. Zakochany 

w Jezusie! - w tych kilku prostych sło-

wach kryje się najważniejsze przesłanie, 

jakie nasz wielki rodak, nam pozostawił. 

„Zakochany w Jezusie...” To właśnie 

Jezus Chrystus i wierność Jezusowi 

zawsze były dla Niego najważniejsze. 

Polskiemu papieżowi zależało, aby 

także jego rodacy dochowali wierności 

Bogu i Ewangelii. W jednym ze swoich 

kazań do Polaków tak mówił: „Czy moż-

na odrzucić Chrystusa i wszystko to, co 

On wniósł w dzieje człowieka? Oczywi-

ście, że można. Człowiek jest wolny. 

Człowiek może powiedzieć Bogu: nie. 

Może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale 

– pytanie zasadnicze: czy wolno? I:  

I: w imię czego »wolno«? Jak argument 

rozumu, jaką wartość woli i serca moż-

na przedłożyć sobie samemu i bliźnim,

i rodakom, i narodowi,  żeby  odrzucić, 

ażeby powiedzieć »nie« temu, czym 

wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?! Te-

mu, co stworzyło podstawę naszej toż-

samości i zawsze ją stanowiło”.  Święty 

Jan Paweł II jest wzorem do naślado-

wania, swoim przykładem pokazał nam 

wszystkim, co tak naprawdę jest w życiu 

ważne: przypomniał, że w centrum 

naszego życia zawsze powinien znaj-

dować się Chrystus Pan. Kiedy człowiek 

idzie za Jezusem, może być pewny, że 

w trudnych chwilach, kiedy zagubi się 

na drogach swego życia, sam Bóg, 

niczym pasterz szukający zabłąkanej 

owcy, wyruszy na poszukiwanie, aby 

takiego człowieka odnaleźć. Historia 

naszej Ojczyzny pokazuje, że zawsze, 

kiedy było trudno, nasi przodkowie Bogu 

zawierzali swoje sprawy, a On przycho-

dził im z pomocą.  Żyjemy  w  świecie,  

w którym każdego dnia trzeba podejmo-

-wać moralne wybory i warto mieć punkt 

odniesienia, który sprawi, że to będą 

dobre wybory. Niech tym punktem od-

niesienia będzie Jezus Chrystus, które-

go polski papież postawił w centrum 

swojego życia. Niech wspiera nas 

wszystkich w budowaniu świata oparte-

go na wartościach chrześcijańskich. 

Zdjęcia do tego artykułu  

pochodzą z archiwum gminnego 

 

                                                                        

Ks. kan. Tomasz Mazurowski

 

17



GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY BODZANÓW Grudzień 2017 r.

Działalność Centrum Wolontariatu przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzanowie
Centrum Wolontariatu od trzech lat 

promuje i propaguje ideę wolontariatu 

na terenie naszej gminy, a także powia-

tu.  Młodzi wolontariusze, głównie mło-

dzież gimnazjalna, ale też ponadgimna-

zjalna są zawsze otwarci na nowe wy-

zwania i nowe obszary działania.  

 Dotychczas żadna impreza nie odbyła 

się bez ich udziału (ostatnio  Wielka-

nocna Zbiórka Żywności, Jarmark Nor-

bertański, Dni Bodzanowa, Rajd rowe-

rowy, III Bieg Bodzanowski, II Bieg 

Krasnala, Pikniki Rodzinne, a także 

jesienne porządki na cmentarzu i akcje 

rejestracji dawców komórek macierzys-

tych, Operacja Rajd Niepodległości). 

Wszystkie wydarzenia na terenie naszej 

gminy, cieszą się ogromnym zaanga-

żowaniem wolontariuszy, ale także 

pokazują, jak bardzo młodzi ludzie 

otwarci są na pomoc innym, na pracę za 

którą nie otrzymają wynagrodzenia, ale 

wiedzą też, że robiąc coś na rzecz in-

nych, zapewniają sobie naturalne po-

czucie spełnienia.  

Za nami akcja Groby Niczyje, gdzie 

przed Świętem Zmarłych na miejsco-

wym cmentarzu parafialnym, wolonta-

riusze posprzątali groby osób samot-

nych, wcześniej podopiecznych tut. 

Ośrodka. Na koniec wszystkie groby 

zostały udekorowane pięknymi wiązan-

kami zrobionymi przez wolontariuszy 

seniorów z Domu Dziennego Pobytu 

Senior-WIGOR w Stanowie. Dziękujemy 

seniorom za wykonanie wiązanek oraz 

Pani Annie Jakubowskiej i Pani Wiolet-

cie Kruszewskiej za nieodpłatne prze-

kazanie kwiatów oraz artykułów dekora-

cyjnych, z których zostały wykonane 

wiązanki.  

 We wrześniu br. najbardziej aktywni 

wolontariusze wzięli udział w wycieczce 

do ENERGYLANDII w Zatorze 

k/Krakowa. Była to forma podziękowa-

nia, ale także zachęta dla innych.  

Wolontariusze w naszym Centrum mają 

możliwość wykazania się w wielu dzia-

dzinach, są dumni z własnych czynów a 

także kształtują samoświadomość. Nie 

pracują dla pieniędzy, ale dla uśmiechu.  

Uroczyste obchody Święta Niepodległo-

ści w naszej gminie odbyły się również z 

ich aktywnym udziałem. 

W celu wyrażenia uznania dla trudu 

wolontariuszy każdego roku w grudniu 

w naszej gminie organizowany jest 

Dzień Wolontariusza. Jest to doskonała 

okazja, by uświadomić społeczeństwu 

wysiłek, jaki wkładają w niesienie p

mocy innym. Jest to też doskonały m

ment dla samych wolontariuszy, by 

pochwalili się zrealizowanymi inicjat

wami i zachęcili do współdziałania 

wszystkich tych, którzy na razie stoją z 

boku.  

Jeśli interesuje Cię bezinteresowna 

praca na rzecz innych, chcesz poznać 

ciekawych  ludzi,  zależy  Ci  na samo-

realizacji i zdobyciu doświadczenia, masz

w sobie gotowość do dzielenia się wła-

snym czasem, zapałem i pomysłami 

o-

o-

y-
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ZGŁOŚ się do nas: 

Centrum Wolontariatu przy GOPS  

w Bodzanowie 

ul. Bankowa 7 

09-470 Bodzanów 

Tel. 24/ 260 70 06 wew. 131 

m.czernicka@bodzanow.pl

Na życzenie wolontariuszy wystawia-

my zaświadczenia lub referencje 

Zdjęcia do tego artykułu 

 

pochodzą z archiwum GOPS

 

Opracowała Marzena Czernicka    



Bogusława Bartczak  
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Bodzanowie  uczestniczy w  realizacji 

Programu Operacyjnego Pomoc Żyw-

nościowa 2014 – 2020 współfinansowa-

nego ze środków Europejskiego Fundu-

szu Najbardziej Potrzebującym - Pod-

program 2017. 

 W okresie od  sierpnia 2016 r. do 
czerwca 2017 r. pomoc żywnościową 

otrzymało  979 osób z 323 rodzin rozdys-                     

ponowano  75,8  ton żywności  oraz 

65,8 ton jabłek.  

Od 2017 roku zmieniła się wysokość 

kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania pomocy żywnościowej: 

dla  osoby samotnej: 1268 zł -  

-  dla  osoby w rodzinie: 1028 zł 

Wszystkie osoby zainteresowane 

otrzymaniem skierowania do odbioru 

żywności zapraszamy do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej  

ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów 

Tel. 24/ 2607006 wew. 131 

Opracowała Małgorzata Pawlak 

 Pomoc żywnościowa

To już dwa lata, jak funkcjonuje Dom 

Dziennego Pobytu  „Senior-WIGOR” w 

miejscowości Stanowo nr 61. W co-

dziennych zajęciach  uczestniczy  śred-

nio 15 seniorów w wieku 60 +. Seniorzy 

pod okiem koordynatora organizują 

zajęcia aktywizujące, terapię zajęciową, 

zajęcia muzyczne oraz  zajęcia rucho-

we. Dwa razy w tygodniu  mają zapew-

nioną  profesjonalną rehabilitację. Czas 

wspólnie  spędzany  w   placówce

zaowocował   nawiązaniem    przyjaźni, 

a   także  spotkaniami integracyjnymi   

z seniorami z Małej Wsi i Drobina. Do  

wspólnego  biesiadowania podczas 

imprez okazjonalnych włączają się 

również emeryci z lokalnych kół w Bo-

dzanowie i Miszewie. Uczestnicy otrzy-

mują ciepły posiłek w formie obiadu. 

Sami  też  angażują się  w  przygotowa-

nie posiłków i robienie  przetworów z 

sezonowych owoców i warzyw. Tradycją 

stało się wspólne celebrowanie imienin i 

urodzin każdego z seniorów, którym 

towarzyszą słodkości i prezent dla sole-

nizanta czy jubilata. W codziennym  

życiu uczestników DDP „Senior-

WIGOR” atrakcji nie brakuje. Jest to 

miejsce, gdzie można  „pogadać”, po-

śmiać się, wspólnie zjeść posiłek, razem 

wyjść na spacer, potańczyć. Codzienne 

„życie„  Domu „Senior -WIGOR” można 

śledzić dokładnie na profilu Fb  pn: 

„Dom Dziennego Pobytu „Senior-

WIGOR” w Stanowie. Nadal zaprasza-

my mieszkańców naszej gminy do  

uczestnictwa w DDP  w Stanowie. Wy-

starczy  przyjść, obejrzeć! A może się 

spodoba? Z A P R A S Z A M Y ! ! !

 

Dom Dziennego Pobytu " SENIOR-WIGOR"

Zdjęcia do tego artykułu 

pochodzą z archiwum GOPS
Opracowała 

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób uprawnionych 

Zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej jest 

zadaniem powiatu realizowanym od 

2016 roku, poprzez tworzenie punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 

gmin. Od 1 stycznia 2018 r. taki punkt 

zostanie utworzony także na terenie 

naszej gminy, na podstawie zawartego 

w tym zakresie poroz mienia. u  

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje 

osobom uprawnionym na podstawie 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nie-

odpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej i dotyczy osób:

 

1)  które w okresie 12 miesięcy poprze-

dzających zwrócenie się o udzielenie 

nieodpłatnej pomocy prawnej zostało 

przyznane świadczenie z pomocy spo-
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decyzji o zwrocie nienależnie pobrane-

go świadczenia.  

łecznej  na  podstawie ustawy z  dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i 

i wobec której w tym okresie nie wydano 

2)  która posiada ważną Kartę Dużej 

Rodziny, o której mowa w ustawie z 

dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny   

3) która uzyskała zaświadczenie,  

o  którym mowa w ustawie z dnia 

24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami 

represji wojennych i okresu powojenne-

go  

4) która posiada ważną legitymację 

weterana albo legitymację weterana 

poszkodowanego, o których mowa w 

ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.  

o weteranach działań poza granicami 

państwa   



„Cudze chwalicie, swego nie znacie,  

sami nie wiecie, co posiadacie.” 
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5) która nie ukończyła 26 lat 

6) która ukończyła 65 lat 

7) która w wyniku wystąpienia klęski 

żywiołowej, katastrofy naturalnej lub 

u-

acji zagrożenia lub poniosła straty, 

8) która jest w ciąży. 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 
1) poinformowanie  osoby  uprawnionej  

obowiązującym stanie prawnym, o przy-

przysługujących jej uprawnieniach lub  

o spoczywających na niej obowiązkach, 

2) wskazanie osobie uprawnionej spo-

sobu rozwiązania jej problemu prawne-

go,  

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu 

projektu pisma w sprawach, o których 

mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism 

procesowych w toczącym się postępo-

waniu  przygotowawczym lub sądowym 

i pism w toczącym się postępowaniu 

sądowoadministracyjnym,  

4) sporządzenie projektu pisma o zwol-

nienie  od  kosztów  sądowych lub 

stanowienie pełnomocnika z urzędu  

postępowaniu sądowym lub ustanowie-

nie adwokata, radcy prawnego, doradcy 

podatkowego lub rzecznika patentowe-

go w postępowaniu sądowoadministra-

cyjnym.  
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 

będzie działał w Gminnym Ośrodku 

Pomocy  Społecznej w Bodzanowie

i czynny  będzie  w poniedziałki i piątki  

godz. 8
00 

– 12
00

. Pomoc prawna świad-

czona będzie przez adwokatów lub 

radców prawnych, dla osób uprawnio-

nych z terenu całego powiatu płockiego. 
 

Opracowała  Iwona Rakowska  

18 listopada br. w ramach projektu 

„Zdrowy Senior”, dofinansowanego 

przez Samorząd Województwa Mazo-

wieckiego w sali gimnastycznej Publicz-

nego Gimnazjum w Nowym Miszewie 

uroczyście świętowaliśmy Dzień Senio-

ra. Organizatorem imprezy był Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Uroczy-

stość ta jest okazją do zwrócenia 

szczególnej uwagi na starszych miesz-

kańców naszej gminy  i podziękowania 

im za codzienne wsparcie i doświadcze-
nie z którego czerpać może młodsze
pokolenie
W uroczystości wzięli udział seniorzy z 

terenu gminy Bodzanów oraz uczestnicy 

Dzień Seniora w Gminie Bodzanów 

DDP Senior Wigor w Stanowie. Swoją 

obecnością zaszczycili nas również 

zaproszeni goście, Radni Gminy Bo-

dzanów z Przewodniczącym Rady 

Pawłem Różańskim, Radni Powiatu 

Płockiego Andrzej Kuliński i Paweł Bo-

giel oraz Wójt Gminy Bodzanów  Jerzy 

Staniszewski.  
Przybyłych gości powitała Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej       

w Bodzanowie Bogusława Bartczak, 

Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Stani-

szewski oraz Przewodniczący Rady 

Gminy  Paweł Różański.  

Uatrakcyjnieniem obchodów był występ 

zespołu Grzybowianki pn.„Zapomniane 

melodie”, występ wolontariuszy z Cen-

trum Wolontariatu przy GOPS w Bodza-

nowie „Młodzież dla S niorów”, pn. e
występ artystyczny radnego Waldemara 

Niedzielskiego, Pani Heleny Ozdowskiej 

i Pani Zofii Kulińskiej oraz pokaz mody 

zaprezentowany przez uczestników 

DDP Senior Wigor w Stanowie.  

   Dalsza część wieczoru należała już do 

samych seniorów. Na wszystkich licznie 

przybyłych gości czekał poczęstunek, 

miła atmosfera i zabawa taneczna. 

Impreza stała się   doskonałą okazją do 

spotkania towarzyskiego, przełamywa-

nia stereotypów związanych 

z postrzeganiem starszego wieku 

i wykluczenia  ze względu na wiek. 

Zdjęcie do tego artykułu 
pochodzi z archiwum GOPS

Opracowała Bogusława Bartczak

 

  

Uroczysko
 

Cytując słowa Mikołaja Reja przyszła mi 

pewna myśl i pewna nadzieja,   

że państwo nie będziecie szukać pięk-

na, gdzieś daleko skoro tu tak blisko, 

 w Gąsewie nad Mołtawą jest piękne 

uroczysko. 

A ileż tam piękna jest w tej gąsewskiej 

 przyrodzie. 

A ileż tam piękna jest wszędzie, stary 

wodny młyn, kamienna grobla. 

Przy stawidle pływają łabędzie. 

               

Świerkowy bór, kręty strumień, ryby 

pluskające się w wodzie. 

A ileż piękna tam gąsewska galeria 

chowa, piękne obrazy, antyki, pisane 

słowa. 
 

Piękne nie tylko to jest, co nasz wzrok 

ogarnąć jest w stanie. 

Pięknem też tam jest szum wiatru, 

śpiew ptaków, czy samo wąchanie.  

I całe to piękno tu w Gąsewie nad Moł-
tawą, z wielkim niebem się styka. 

 
Pan Bóg tworząc to dzieło musiał mieć 

tu wspólnika.  

Zapewniam państwa, że i sam Stwórca 

nie dokonałby tego dzieła pięknego  

bez pomocy Pana Stasia Pęcherzew-

skiego. 

…
 

Ciągle chodzi mi po głowie 

Dom Seniora – ten w Stanowie. 
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awarii technicznej znalazła się w syt

dek, st ośro

tak jak mawiał kiedyś przodek,

Szkoda, że to dzienny je

 

Autorem fraszek jest radny  

że i staruszek, ten z WIGOREM 

też by chciał poszaleć wieczorem. 

Wszystko zaczęło się od działań lokal-

nego parlamentarzysty Piotra Zgorzel-

skiego, który od lat nosił się z pomysłem 

utworzenia naukowej oferty dla senio-

rów ziemi płockiej. Z pomocą Andrzeja 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

Barcińskiego i Wiesława Żmudy – spo-

łeczników z wiedzą i doświadczeniem 

w sferze edukacji oraz przy wsparciu 

samorządu: Starosty Płockiego Mariu-

sza Bieńka oraz burmistrzów i wójtów 

gmin powiatu płockiego udało się powo-

łać Płocki Powiatowy Uniwersytet Trze-

ciego Wieku. 

Uniwersytet włącza osoby po 50-tym 
roku życia do 2-letniego systemu kształ-

Waldemar Niedzielski
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Działania w zakresie polityki senioralnej i utworzenie

 

8 listopada br. odbyło się spotkanie 

informacyjno-konsultacyjne dotyczące 

działań jakie gmina Bodzanów zamierza 

podejmować w zakresie polityki senio-

ralnej, a tematem przewodnim była 

inicjatywa utworzenia w naszej gminie 

Gminnej Rady Seniorów. W spotkaniu 

uczestniczył Wójt Gminy Bodzanów 

Jerzy Staniszewski wraz z pracownika-

mi oraz seniorzy z Gminy Bodzanów. 

Gośćmi specjalnymi, którzy prowadzili 

prelekcje na tematy z tym związane byli 

panowie: Łukasz Wodowski z Mazo-

wieckiego Centrum Polityki Społecznej 

w Warszawie oraz Dariusz Kraszewski z 

Fundacji im. Stefana Batorego. Przed-

stawiono Samorządową Politykę Senio-

ralną
 
na

 
Mazowszu oraz kierunki dzia-

łań Samorządu Województwa Mazo-

wieckiego na rok 2018 i lata przyszłe 

dotyczące seniorów. Te ważne aspekty 

stanowiły  podstawę do nawiązania 

współpracy, a wypracowane efekty 

przez gminę Bodzanów mają na celu 

zintegrowanie seniorów zapobiegając 

ich wykluczenie z życia społecznego.  

Utworzenie Gminnej Rady Seniorów, 

której projektowym celem działania 

będzie pobudzenie aktywności obywa-

telskiej osób starszych, w społeczności 

lokalnej poprzez zapewnienie seniorom 

dotyczące społeczności gminy Bodza-

nów, ze szczególnym uwzględnieniem 

spraw dotyczących osób starszych. 

Będzie to ciało doradcze, inicjatywne  

i konsultacyjne. 
 Ta inicjatywa jest także odpowiedzią na 

kampanię MASZ GŁOS organizowaną 

przez Fundację im. Stefana Batorego. 

Uczestnicy tej akcji pokazują, że ludzie 

chcą korzystać ze swoich praw i mieć

wpływ na miejsca, w któ- 

rych żyją oraz to, że an- 

łeczne  swojej  małej 

gażują się w życie spo-  

 Zdjęcie do tego artykułu 
pochodzi z archiwum GOPS

 

 
Iwona Rakowska 

  

możliwości wyrażenia opinii na sprawy 
 

W wyniku wystąpienia na terenie naszej 

gminy huraganowego wiatru uszkodze-

niu uległo kilkanaście budynków miesz-

kalnych i gospodarczych. 

Wójt Gminy Bodzanów powołał komisję 

do szacowania strat, która dokonała 

oceny powstałych zniszczeń.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomo-

 cy Społecznej przeprowadzili wywiady 

środowiskowe i dokonali oceny sytuacji 

 materialnej   rodzin   poszkodowanych, 

które  otrzymały  jednorazową  pomoc

w formie zasiłków celowych na podsta- 

wie art. 40 ust. 2 i 3  ustawy  o  pomocy

społecznej ze środków własnych Gminy

 na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb. 

 

Gmina Bodzanów niezwłocznie wystąpi-

ła też z wnioskiem do Wojewody o przy-

znanie środków z rezerwy celowej bu-

dżetu państwa na wypłatę zasiłków dla 

osób i  rodzin,  które  poniosły  straty  

w budynkach mieszkalnych i gospo-

czych.  

Szacowanie szkód, kryteria podziału 

środków oraz przyznawania pomocy 

odbywało się ściśle według wytycznych 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 

Wydziału Polityki Społecznej oraz za-

twierdzonymi przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji „zasadami 

udzielania, ze środków rezerwy celowej 

budżetu  państwa  na  przeciwdziałanie  

i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 

pomocy  w  formie  zasiłków  celowych,  

o których  mowa  w  ustawie  o  pomocy

Gminnej Rady Seniorów w Gminie Bodzanów

 

10 sierpnia 2017 r. - WICHURA W GMINIE BODZANÓW
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cenia. Studenci seniorzy będą mogli 
rozwijać swoje zainteresowania na 
kursach: językowym, komputerowym, 

zdrowego stylu życia, historii regional-

nej. 

17 listopada 2017 r. w Szkole Wyższej 

im. Pawła Włodkowica w Płocku odbyła 

się uroczysta inauguracja roku akade-

mickiego. Po  odśpiewaniu  wspólnie  

Kameralnym Chórem  Akademickim 

hymnu państwowego oraz akademic-

kiego   pierwszy   wykład   o   historii

uniwersytetów  trzeciego  wieku  wygłosił

ks.  prof. dr hab.  Andrzej Gretkowski.

Po części artystycznej odbyło się uroczy-

ste wręczenie indeksów oraz legitymacji 

licznie zgromadzonym studentom – 

Seniorom.  

Uroczyste rozdanie indeksów Seniorom
z terenu naszej gminy nastąpiło 18 listo-

pada br. podczas obchodów Dnia Senio-

 
ra Nowym Miszewie. 

Serdecznie gratulujemy seniorom wigo-

ru i chęci rozwijania pasji, a pozostałych 

zachęcamy do włączenia się w tak 

wspaniałą przygodę intelektualną na 

zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku.     

Zdjęcie do tego artykułu pochodzi

z archiwum GOPS   

Opracował Błażej Figiel 

ojczyzny.

Opracowała 
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społecznej, dla osób samotnie gospoda-

rujących i rodzin poszkodowanych w 

wyniku zdarzeń noszących znamiona 

klęsk żywiołowych”. 

Nie czekając na decyzję Wojewody, 

wszystkie  rodziny  otrzymały  pomoc  

w formie zasiłków celowyc z budżetu

gminy w kwocie łącznej 35 400 zł. 

W dniu 27 września 2017 r została 

wypłacona pomoc z budżetu Wojewody 

na  usuwanie szkód   w budynkach 

mieszkalnych dla najbardziej poszko-

dowanych w kwocie 41 000 zł.

Pomoc przyznana w ramach zasiłku 

celowego  na  podstawie art. 40 ustawy 

o pomocy społecznej, nie miała na celu 

zrekompensowania powstałego w ma-

jątku uszczerbku i należało ją traktować 

jako pomoc świadczoną ze środków 

publicznych, dla zaspokojenia najpilniej-

dynku, kwota otrzymanego odszkod

wania z  firmy ubezpieczeniowej.

Opracowała Bogusława Bartczak 

szych potrzeb bytowych osób poszko-

dowanych, udzieloną w rozmiarach 

otrzymanych środków na ten cel, przy 

uwzględnieniu takich czynników, jak: 

stopień zagrożenia, zabezpieczenia 

potrzeb bytowych osób, dochód na 

osobę w rodzinie, ubezpieczenie bu-

o-

  

 
 

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie
 

„Ale książki będą na półkach, dobrze urodzone 

 Z ludzi, choć też z jasności, wysokości.”

 Czesław Miłosz, Ale książki
 

Zastanawiacie się pewnie Państwo jak 

to jest z „tym czytaniem” w gminie Bo-

dzanów? Statystyki w Polsce mówią o 

tym, że 63% nie przeczytało żadnej 

książki w minionym roku. Jak wynika z 
raportu, w 2016 r. jakąkolwiek książkę 

przeczytało 37% Polaków w wieku co 

lub więcej pozycji. 

Na terenie naszej gminy znajduje się 

Biblioteka  Publiczna w Bodzanowie,  

a  w Miszewie Murowanym znajduje się  

jej    Filia  oraz czytelnia. Wszystkie 

punkty otwarte są od poniedziałku do 

piątku w godz. 8:00-16:00. Na koniec 

września 2017 roku zarejestrowanych 

mamy 600 czytelników. Wypożyczono 

łącznie 9 121 książek. Na stanie biblio-

tek znajduje się 23 985 pozycji książko-

wych. Dziennie wypożyczamy około 49 

książek. 

Nasza biblioteka nie jest tylko miejscem 

wypożyczania książek. Organizujemy 

lekcje biblioteczne oraz jeździmy

z promocją książek do gminnych szkół. 

Organizujemy spotkania autorskie, 

wernisaże, akcje profilaktyczne i konkursy.  

W kwietniu w ramach kampanii profilak-

tyczno – patriotycznej w Szkole Pod-

stawowej  w  Bodzanowie,  Miszewie  

i Cieślach odbyło się spotkanie z autorką 

książki „Polska to mój kraj” p. Gabrielą 

Błażejczyk – Ignatowską. Dzieci posłu-

chały krótkiej prelekcji, uczestniczyły w 

warsztatach, a na zakończenie każde 

dziecko otrzymało książeczkę z auto-

grafem. 

W czerwcu pierwszy raz uczestniczyli-

śmy w III krajowej edycji „Nocy Biblio-

tek” Rozpoczęliśmy warsztatami czer-

pania papieru i tworzeniem samodziel-

nej kartki papieru z niepowtarzalnym 

wzorem. Wieczór zwieńczyła uroczysta 

kolacja dla czytelników i sympatyków 

Biblioteki w Bodzanowie i Filii Biblioteki 

w Miszewie Murowanym. Czytanie 

porusza !!!!  

Na terenie gminy odbyły się akcje pro-

mujące czytanie „Jak nie czytam, jak 

czytam”, „Cała Polska czyta dzieciom”, 

itp. Do akcji z wielkim zaangażowaniem 

dołączył Wójt Jerzy Staniszewski, pra-

cownicy urzędu gminy, rodzice i na-

uczyciele. Wspólne czytanie dało dużo 

przyjemności  zarówno  czytającym jak  

i słuchaczom.  

W czerwcu Grupa Nieformalna „Pełni 

Słów” powołana przy Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Bodzanowie pozytywnie 

przeszła kwalifikacje nowego projektu 

„Dom z książką”.  Podpisanie  umowy  

w ramach programu grantowego "Działaj 

Lokalnie” w Starostwie Powiatowym w 

Płocku odbyło się w czerwcu tego roku. 

Dziękujemy za współpracę Stowarzy-

szeniu Społeczno-Kulturalnemu „Sokół" 

z Bodzanowa.  

18 października odbył się finał Projektu 

"Dom z książką" finansowany z progra-

mu "Działaj Lokalnie Polsko – Amery-

kańskiej Fundacji Wolności zrealizowa-

ny przez Fundację „Fundusz Lokalny 

Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we 

współpracy ze Starostwem Powiatowym 

w Płocku. Akademię Rozwoju Filantropii 

w Polsce.  

Spotkanie odbyło się w czytelni w M i-

szewie Murowanym, gdzie w promie-

niach jesiennego słońca i towarzystwie 

wspaniałych gości mogliśmy oglądać 

wystawę zdjęć fotografki Beaty Anny 

Jóźwik. Zdjęcia powstawały od stycznia 

tego roku i stworzyły długofalową kam-

panię propagującą czytanie w gminie 

Bodzanów. Zwieńczeniem jest kalendarz

na rok 2018.   

Na zdjęciach można zobaczyć Jerzego 

Staniszewskiego  -  Wójta Gminy Bodza-

nów, Jolantę Szelągowską, Piotra 

Nowackiego, Bogumiłę Wiśniewską

Macieja Łukasiewicza, Włodzimierza

Krawiec, Strażaków OSP Kanigowo 

Pawła Bogla -  Radnego  Powiatu  Pło-

ckiego, Klaudiusza Jasińskiego, 

22
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o-

rzystanie tych przeczytanych i nadanie 

im nowego charakteru i "życia". Na 

terenie gminy powstały "Domy z książ-

ką", gdzie będzie można wymienić 

książkę, pozostawiając swoją w zamian.  

Przepiękne półki wykonał p. Marek 

Grzelak – dziękujemy, a rozlokowane są 

w:  Przychodni Lekarskiej w Miszewie 

Murowanym, Piekarni Bielany w Bodza-

nowie oraz przy placu zabaw obok szkół 

i przedszkola w Bodzanowie. 

w Bodzanowie oraz Marię Skowyrską 

 

Projekt "Dom z książką" ma na celu 

ułatwienie dostępu do książek, wyk

31 sierpnia 2017 r. razem z naszymi 

czytelnikami wyjechaliśmy na wycieczkę 

po  gminie  Bodzanów.  Gościliśmy  

u siostry Beatrycze w Felicjanowie, Pana 

Stanisława Pęcherzewskiego w Gąse-

wie oraz Pani Dyrektor w Cieślach. 

Wycieczkę zakończyliśmy rejsem stat-

kiem po Wiśle z Panem Leszkiem Zy-

chem. W promieniach słońca na plaży w 

Kępie Polskiej wymienialiśmy się do-

świadczeniami, wspomnieniami i wra-

żeniami z życia, nie tylko naszego ale 

i bohaterów ulubionych książek.  Jeszcze 

raz dziękujemy za gościnność, a na-

szym czytelnikom za obecność. 

6 września 2017 Gminna Biblioteka 

Publiczna we współpracy ze Szkołą 

Podstawową w Cieślach zorganizowała 

Narodowe Czytanie utworu „Wesele” 

Stanisława Wyspiańskiego. Honorowy 

patronat na terenie naszej gminy objął 

Wójt Jerzy Staniszewski, a mieszkańcy 

chętnie wzięli udział w tym wydarzeniu. 

Sala w Cieślach wypełniona była po 

brzegi i mimo deszczu, który nie powi-

nien dziwić tego lata, nie zabrakło 

uśmiechu i pogody ducha. 

Wśród czytających byli urzędnicy Gminy 

Bodzanów z Wójtem, Radni Powiatu 

(Paweł Bogiel i Jarosław Dorobek), 

Radni Gminni ( Małgorzata Żaglewska  

i  Waldemar  Niedzielski).  pracownicy

lokalnych przedsiębiorstw (Rol Market, 

Bank Vistula), wszystkich szkół z terenu 

naszej gminy, czytelnicy naszych biblio-

tek (Maria Lis i Grażyna Więckowska), 

strażacy  z  OSP  Mąkolin,  pracownicy  

i pensjonariusze z DPS Miszewo. Uro-

czystość ozdobił tańcem i śpiewem 

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca im. 

Wacława Milkego „Dzieci Płocka”.  

Czytane fragmenty „Wesela” sprawiły 

czytającym i słuchającym ogromną 

radość. Okazuje się, że wspólne czyta-

nie i obcowanie z literaturą to bardzo 

dobry pretekst do spotkania towarzy-

skiego i poszerzenia znajomości nie 

tylko literatury narodowej, ale również 

między mieszkańcami.  

Od października działa czytelnia  

w Miszewie Murowanym. Celem placówki 

jest propagowanie czytelnictwa poprzez 

swobodny dostęp do prasy i książki, ale 

również możliwość spotkań z autorami 

książek, rozwoju osobistego i aktywne-

go działania społeczności lokalnej. 

Spotkania amatorskiej grupy teatralnej 

to sposób na odreagowania szarej rze-

czywistości i rozmowy nie tylko o litera-

turze.  

Koordynatorem została Hanna Mali-

szewska, a uczestnicy tworzą niepowta-

rzalną atmosferę. Chętnych serdecznie 

zapraszamy.  

Przy czytelni powstała również grupa 

„Kreatywne MY” z autorskim progr

mem Sylwii Zygmuntowicz i Anety Ci

sek. Chcieliśmy przywrócić dawną a

mosferę, kiedy to kobiety spotykały się 

podczas długich zimowych wieczorów 

haftując i nucąc ludowe piosenki. Dzieci 

w izbie obok dokazują, a nuda bez gier 

komputerowych przeradza się w dobrą

twórczą zabawę. To czas dla rodziny. 

Terapia sensoryczna na wyciągnięcie 

ręki. Zapraszamy. 

Do czytelni chętnie przychodzą dzieci  

z nauczycielami na zajęcia biblioteczne  

i terapeutyczne (biblioterapię, dramę).

10 października Gminna Biblioteka 

Publiczna, dzięki uprzejmości Książnicy 

Płockiej i Wójta Gminy Bodzanów, z

brała dzieci z klasy IV Szkoły Podst

wowej w Miszewie na spotkanie z aut

rem książek  Grzegorzem Kasdepke. 

Dzieci i dorośli cieszyli się ogromnie, 

kiedy autor opowiadał o swoich ksią

kach: romansach, kryminałach i fant

styce. Absolutnym zaskoczeniem było 

rozwiązywanie matematycznych zadań, 

które okazały się niebanalna zabawą

która cieszy. Autor książek

nością podpisywał zakupione przez 

dzieci książki.
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 z przyjem-

  

 Nasza Gminna Biblioteka P

bliczna jest miejscem wielowymiar

wym. Punktem wymiany książek, prasy, 

myśli i pomysłów. Angażuje ludzi wielu 

zawodów, pasji i zainteresowań. To 

miejsce  gdzie  może  przyjść  dziecko  

z mamą, samotny wdowiec czy szalona 

nastolatka. W tym roku zakupiliśmy 

książki dla każdego z nich. Łącznie 

wydaliśmy ok. 11 700,00 zł, na nowości 

wydawnicze i prasę. Cieszy fakt, że 

czytamy coraz więcej i chętniej, szcz

gólnie polskich autorów. Zachęcamy do 

udziału w powstałej niedawno grupie 

teatralnej, czy grupie Kreatywne My

gdzie można spotkać się w gronie ci

kawych osób, a dzieci mają swój kącik 

zajęć. Istnieje również możliwość sk

rzystania  z  pomocy  psychologicznej  

i wsparcia, za co składamy podziękowa-

nia ks. Romanowi Jankowskiemu i ch

rytatywnie pracującym specjalistom.  

 

Zdjęcia do tego artykułu 

 pochodzą z archiwum GBP

 

 Opracowała Barbara Jachura

ż-
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, 
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, 
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ły Podstawowej im. F.I. Grabowskiego 

 
dzieci z Publicznej Szko-Adę Fabisiak, 
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Grand Prix Płońska 2016/2017

Czwórka tenisistów z Gminnego Cen-

trum Kultury i Sportu w Bodzanowie 

wzięła udział w VI Turnieju Tenisa Sto-

łowego, który był podsumowaniem 

rozgrywek w całym sezonie. Przez 

blisko pół roku rywalizowaliśmy z za-

wodnikami powiatu płońskiego, płockie-

go i ciechanowskiego. Nasi tenisiści 

startowali w najmłodszej kategorii wie-

kowej i poradzili sobie wspaniale. Zwy-

ciężył Kamil Dudek. Drugie i trzecie 

miejsca zajęli bracia Damian i Krystian 

Szajewscy. Gratulujemy! 

VI Otwarty Turniej Tenisa Stołowego  

o Puchar Dyrektora GOK w Słupnie 

Wiosna  to  tradycyjnie  czas  rozgrywek  

w tenisie stołowym.  Reprezentacja Gmin-

nego Centrum Kultury i Sportu w Bo-

dzanowie wzięła udział w Otwartym 

Turnieju Tenisa Stołowego, który odbył 

się w Miszewku. Nasi zawodnicy star-

towali w dwóch kategoriach wiekowych

i zajęli następujące lokaty: 

kategoria młodsza do 18 roku życia: 

1. Damoan Szajewski  

2. Bartłomiej Trela  

3. Krystian Szajewski  

kategoria osób dorosłych:  

1. Marcin Krawczyk  

2. Michał Kułak  

Mistrzostwa Płońsk w Tenisie Stołowym

par deblowych.  

Kolejnym  wydarzeniem  sportowym,  

w którym reprezentowaliśmy Gminę Bo-

dzanów były  Mistrzostwa  Płońska w 

Tenisie Stołowym. Do rywalizacji wy-

stawiliśmy dwie pary, w pierwszej za-

grali braci Szajewscy – Damian i Kry-

stian, w drugiej  Paweł Zakrzewski

i Sławomir Wodzyński. Para Damian

Krystian Szajewscy  zajęła  czwarte 

miejsce. Jest to ogromny sukces na-

szych młodych tenisistów. Duet Za-

krzewski i Wodzyński w ostatecznym roz-             

rachunku zakończył rywalizację na szó- 

stej pozycji.  

Turniej Tenisa Stołowego w Łącku  

Za nami bardzo udany Turniej Tenisa 

Stołowego w Łącku. Na zakończenie 

sezonu odnieśliśmy ogromny sukces. 

Dwudziestoosobowa reprezentacja

z Gminnego Centrum Kultury i Sportu  

w Bodzanowie wystartowała niemal we 

wszystkich kategoriach wiekowych 

kobiet i mężczyzn, zajmując następują-

ce lokaty w poszczególnych katego-

riach: 

Kategoria młodzieżowiec – mężczyźni: 

1. Adrian Kozaczuk  

3. Krystian Szajewski  

4. Damian Szajewski  

5. Paweł Bauman  

6. Michał Kułak  

7. Kamil Dudek 

Kategoria kadet junior - mężczyźni  

5. Marcin Bońko  

7. Marcin Michalak  

9. Bartłomiej Trela 

Kategoria młodzik - męższyźni–  

4. Jakub Kulpiński  

Kategoria młodzieżowiec - kobiety

2. Klaudia Bauman 

Kategoria kadet junior - kobiety

2. Kamila Dudek  

4. Daria Borzewska 

Należy dodać, że w zawodach brało 

udział blisko stu zawodników i zawodni-

czek z terenu województwa mazowiec-

kiego. Bardzo dziękujemy za waleczną 

postawę i życzymy kolejnych sukcesów 

Mazowieckie Igrzyska Sportowe 

 w Goleszynie 

W połowie czerwca reprezentacja 

Gminnego Centrum Kultury i Sportu w 

Bodzanowie wzięła udział w zawodach 

sportowych w Goleszynie. Wzorem lat 

poprzednich uplasowaliśmy się na dru-

gim stopniu podium, przegrywając nie-

znacznie  z  reprezentacją  Mochowa.  

W konkurencjach indywidualnych wyróżnił 

się Marcin Krawczyk wygrywając rywali-

zację w wyciskaniu odważnika o wadze 

17,5 kg. Rzut lotką do tarczy Paweł 

Dymek  ukończył  na  drugim  miejscu.  

W trójboju samorządowym wystartował

pracownik GCKiS Marcin Kurek, wygry-

wając tę konkurencję. 

Z życia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie
Wydarzenia sportowe, w których mieliśmy przyjemność uczestniczyć:

24
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III Otwarty Turniej w Piłce Nożnej  

 o Puchar Starosty Płockiego 

"W dolinie rzeki Wisły" 

Na początku września reprezentacja 

Gminy  Bodzanów  wystartowała 

w Otwartym Turnieju Samorządowców  

w Piłce Nożnej. Gospodarzem tegorocz-

nych zawodów była Gmina Radzanowo. 

Po emocjonujących meczach wywalczy-

liśmy awans do dalszej fazy rozgrywek. 

W ogólnym rozrachunku reprezentacja 

uplasowała się na szóstej pozycji.  Na-

leży nadmienić, że Sylwia Pułtorak 

została  najlepszą  zawodniczką  turnieju.  

Skład reprezentacji Gminy Bodzanów.  

1. Marcin Kurek - kapitan   

2. Paweł Żal  

3. Paweł Kowalczyk  

4. Bogusław Bauman  

5. Sebastian Szefer  

6. Sylwia Pułtorak 

I Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 

Wójta Gminy Mała Wieś  

Po letniej przerwie reprezentacja GCKiS 

w Bodzanowie wzięła udział w I Turnieju 

Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gmi-

ny Mała Wieś w miejscowości Stare 

Święcice. Turniej wygrał Kamil Dudek, 

drugie miejsce zajął Krystian Szajewski, 

a na trzecim stopniu podium zameldo-

wał się Damian Szajewski. Na kolejnych 

miejscach również można było ujrzeć 

naszych tenisistów, czwarty był Patryk 

Szajewski, piąty -Marcin Bońko, a szó-

sty Bartek Trela. Zwycięzcy otrzymali 
pamiątkowe puchary, medale oraz na-

grody rzeczowe. 

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 

Dyrektora MOSiR w Sochaczewie.  

Kolejną imprezą, w której uczestniczyli-

śmy  był  Turniej  Tenisa  Stołowego  

o Puchar Dyrektora MOSiR. Pierwsze 

miejsce zajął Krystian Szajewski drugi 

był jego brat - Damian, trzecia lokata 

przypadła  dla  gościnnie  grającego

w naszych szeregach Pawła Piotrowskie-

go. Tuż za podium uplasował się Jakub 

Trela. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 

puchary oraz nagrody rzeczowe.  

I Turniej Tenisa Stołowego w Nowej 

Górze 

Na początku października braliśmy 

udział  w  I  Turnieju  Tenisa  Stołowego  

w Nowej Górze. Czteroosobowa repreze

tacja Gminnego Centrum Kultury i Spo

tu w Bodzanowie rywalizowała z tenis

stami z powiatu płockiego, płońskie

oraz ciechanowskiego. Poziom rywal

zacji był bardzo wysoki, a spotkania 

bardzo zacięte. Zawody wygrał Adrian 

Kozaczuk. Pozostali nasi zawodnicy 

uplasowali się na następujących poz

cjach VI - Patryk Szajewski, VII - 

mian Szajewski, VIII- Krystian Szaje

ski. 

Wydarzenia kulturalne: 

VI Powiatowy Przegląd Form Tanec

nych Bulkowo 2017 

n-

r-

i-

go 
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Grupa taneczna reprezentująca Gminne 

Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie 

wzięła udział w Powiatowym Przeglą-

dzie Form Tanecznych, gdzie otrzymała 

wyróżnienie. To ogromny sukces biorąc 

pod uwagę fakt, że poziom konkursu był 

bardzo wysoki, a nasze Czaderki i Kru-

szyny miały do pokonania uczestników 

z Kanigowa, Małej Wsi, Łącka, Radza-

nowa i Bulkowa. Dziękujemy naszym 

małym gwiazdeczkom, a także Pani 

Anicie Lipskiej, która prowadzi grupę. 

II Powiatowy Festiwal Piosenki  

 Polskiej w Słupnie 

Pod koniec kwietnia odbył się również II 

Powiatowy  Festiwal  Piosenki  Polskiej  

w Słupnie, gdzie nasza reprezentantka 

otrzymała wyróżnienie. Brawa dla Pau-

liny Koper i Pana Marcina Jędrzejew-

skiego opiekuna naszego zespołu! 

Dzień Dziecka w Gminnym Centrum

Kultury i Sportu w Bodzanowie 

1 czerwca tradycyjnie już obchodziliśmy 

Dzień Dziecka. To niezwykłe święto 

uczciliśmy  dyskoteką  w  budynku  

im dopisy-

wały świetne humory, a zabawom nie 

Dziękujemy dzieciakom za 

w parku nad stawem. Wszystk

było końca. 

obecność.
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Koncert utworów z repertuaru Anny

Jantar 

Gminne Centrum Kultury i Sportu wraz  

z Publicznym Gimnazjum w Bodzanowie 

zorganizowało koncert utworów z reper-

tuaru  Anny  Jantar,  który  odbył  się  

10 czerwca 2017 r. Cała impreza została 

objęta Honorowym Patronatem Starosty 

Płockiego – Mariusza Bieńka oraz Wójta 

Gminy Bodzanów – Jerzego Staniszew-

skiego. Uczniowie pod opieką Pani 

Marzeny Sikory zaprezentowali montaż 

słowno - muzyczny  poświęcony  życiu -

i twórczości Anny Jantar, w oprawie 

plastycznej przygotowanej przez p. 

Jolantę Leszczyńską. Na zgromadzo-

nych gości czekał słodki poczęstunek. 

Dziękujemy za przybycie! 

Festyn rodzinny „Powitanie lata  
i Dzień Ojca” w Pepłowie  
Koniec roku szkolnego świętowaliśmy 

Festynem Rodzinnym  zorganizowanym 

przez Sołectwo Pepłowo. Gminne Cen-

trum Kultury i Sportu także brało czynny 

udział w tej imprezie.  Przygotowaliśmy 

kącik dla milusińskich, gdzie mieli oni 

możliwość skorzystania z malowania 

buziek, wspólnego puszczania baniek 

mydlanych oraz wielu innych atrakcji. 

Aktywne wakacje w Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu 
W okresie wakacyjnym Gminne Cen-

trum Kultury i Sportu było organizatorem 

wielu  wycieczek  dla dzieci  i  młodzieży  

z terenu naszej gminy. Nasze pociechy 

wyjechały do Sochaczewa, gdzie miały 

możliwość zwiedzić Muzeum Kolei 

Wąskotorowej. Pojechaliśmy także do 

Płocka na pływalnię „Podolanka”. Zor-

ganizowaliśmy trzydniową wycieczkę 

26

nad morze do miejscowości Stegna. 

Oprócz w/w wyjazdów cyklicznie odby-

wały się zajęcia sportowe i kulturalne. 

Prowadziliśmy również zajęcia w Wiej-

skim Centrum Tradycji i Kultury w Gą-

sewie. Popularnością wśród dzieci  

i młodzieży cieszyły się zajęcia plastycz-

ne i kulinarne, a także zajęcia ruchowe 

na świeżym powietrzu.  

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
i Gmina Bodzanów na dożynkach 
powiatowych w Drobinie  
Na początku września Gmina Bodza-

nów brała udział w Dożynkach Powia-

towych,  które  odbyły  się  w  Drobinie.  

W korowodzie uczestniczyły władze gmi- 

ny, a nasza jednostka zorganizowało sto-

isko promocyjne, na którym można było 

dowiedzieć się więcej o gminie Bodza-

nów i skosztować pysznych przekąsek. 
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  „Na Wiśle śpiewają oryle. Szlakiem 
nadwiślańskich  gmin  Północnego 
Mazowsza’’ 
Rok 2017 został ogłoszony przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej „Rokiem Rze-

ki Wisły”. Z tej okazji 8 września w ma-

lowniczej scenerii Kępy Polskiej mieli-

śmy przyjemność obejrzeć spektakl pt. 

„Na Wiśle śpiewają oryle. Szlakiem 

nadwiślańskich gmin Północnego Ma-

zowsza’’ w reżyserii Marka Mokrowiec-

kiego.  Aktorzy Teatru Dramatycznego 

im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 

swym występem uświetnili dzień, w 

którym corocznie obchodzone jest świę-

to kościelne (odpust) połączone z pie-

szą pielgrzymką mieszkańców Gminy 

Bodzanów do kościoła p.w. św. Kle-

mensa w Kępie Polskiej. Widowisko 

 

 

plenerowe opowiadało o tradycji wiśla-

nej i codziennym życiu mieszkańców 

terenów nadwiślańskich. Przypomniało 

ludzi związanych z Wisłą i przybliżyło 

zanikającą kulturę rzeczną.  

Wycieczka integracyjna do Buko-
winy Tatrzańskiej  
W połowie października odbyła się 

kolejna wycieczka organizowana przez 

Gminne Centrum Kultury i Sportu, tym 

razem do Bukowiny Tatrzańskiej. Od-

wiedziliśmy Zakopane, Gubałówkę, 

Morskie Oko, a bardziej wytrwali Dolinę  
Pięciu Stawów. W drodze powrotnej 

zatrzymaliśmy się w malowniczym Kra-

kowie, gdzie zwiedziliśmy Wawel oraz 

część starego miasta. Wszystkim 

uczestnikom wycieczki serdecznie dzię-

kujemy za wspaniałe humory, dobrą 

zabawę i zapraszamy na kolejne wyjaz-

dy. 

Zdjęcia do tego artykułu 

 

pochodzą z archiwum GCKiS

 Opracowała 
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Wanda Jakubowska-Nowacka

 

Bodzanów w obiektywie młodego fotografa 

24 listopada odbyło się podsumowanie

projektu pn. " Moja mała Ojczyzna -   

  Gmina Bodzanów w obiektywie młodego

fotografa w Rok Rzeki Wisły 2017", w ra-

  mach którego powstało "Koło Młodego

Fotografa". Działanie finansowane było 

Przez Program Polsko-Amerykańskiej

Fundacji  Wolności  realizowany  przez

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

i Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej

"Młodzi Razem". Środki finansowe pozy- 

skało Stowarzyszenie Społeczno-Kultu-

ralne "SOKÓŁ", zaś za realizację proje- 

 

ktu odpowiedzialne było Gminne Centrum

  

Kultury i Sportu w Bodzanowie.
Warsztaty fotograficzne dla dzieci w wie-

ku  6-13  lat  to  idealne  połącznie nauki

fotografowania   z   doskonałą   zabawą

Fotografikiem prowadzącym zajęcia był 

 Pan Marek Konarski.

Efektem końcowym projektu jest kalendarz

ścienny  na  rok  2018,  przedstawiający

walory rzeki Wisły w Gminie Bodzanów.

Pierwszą stroną kalendarza jest zdjęcie

Pana Piotra Klimczewskiego, które wy-

grało w konkursie fotograficznym "4 pory. 

roku nad Wisłą". Podczas gali podsumo-

wującej przedstawiona została prezenta-

cja multimedialna z przebiegu projektu,

 

wystawa zdjęć wykonanych podczas war- 

sztatów oraz koncert utworów Anny Ja-

ntar. Wójt  Gminy  Jerzy  Staniszewski,  

jako gospodarz spotkania, wręczył ucze-

stnikom zajęć dyplomy i upominki.

 

Opracowała Wanda Jakubowska-Nowacka

 

 
Zdjęcie do tego artykułu 

pochodzi z archiwum GCKiS
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 Stowarzyszenie Społeczno  - Kulturalne Sokół w Bodzanowie
    W grudniu br. mija dwa lata od po-

czątku naszej działalności. W trakcie 

dwóch lat  mieliśmy okazję pozyskać 

dotacje na 13 projektów na łączną kwo-
tę 82 500 zł. Wkład  własny  finansowy 

  finansowy wyniósł  4 342, 35 zł. Do reali-

zacji projektów podpisano 26 porozumień 

z wolontariuszami jako wkład osobowy.
  

    Rok  2017 był  dla  nas  przyjazny  

w pozyskiwaniu  środków  finansowych, 

partnerów oraz sponsorów. Stowarzy-

szenie otrzymało 8 dotacji konkurso-

wych, co stanowi niezwykły efekt na-

szych działań, ale również owocnej 

współpracy z samorządem lokalnym. 

Nasze projekty wpisały się w działania 

organizowane przez  Gminę  Bodzanów 

i stanowiły uzupełnienie bogatej oferty 

społecznej, kulturalnej i sportowej dla 

mieszkańców gminy i tak: 

Jarmark Norbertański 2017 – zadanie 

dofinansowane przez Samorząd Woje-

wództwa Mazowieckiego w wys. 14 000 

zł. W ramach projektu odbyły się pokazy 

i warsztaty  kowalstwa,  wikliniarstwa  

i garncarstwa. Zaprezentowano występ 

teatru ognia, nagrano film promocyjny 

oraz zapewniona została obsługa sceny 

i nagłośnienia. 

Biegaj z Gminą Bodzanów – III Bieg 

Bodzanowski i II Bieg Krasnali– to rów-

nież zadanie dofinansowane przez 

Samorząd Województwa Mazowieckie-

go w wys. 8 000 zł. Dotacja pozwoliła 

zapewnić organizację wydarzenia spor-

towego,  które  zgromadziło  biegaczy  

i odległych  zakątków Polski. Zakupiliśmy 

koszulki,  medale, statuetki, startery, 

zapewniliśmy pomiar elektroniczny 

biegu. Środki finansowe zapewniły 

również obsługę medyczną biegu oraz 

zakup wody dla biegaczy.  

Rajd Rowerowy z biegiem Wisły– pro-

jekt dofinansowany przez Zarząd Po-

wiatu Płockiego w wys. 2 000 zł. Dota-

cięzców, startery oraz posiłek energ

tyczny dla rowerzystów. Projekt odbył 

się  w  malowniczej  scenerii  rzeki  Wisły  

w Kępie Polskiej 14 sierpnia 2017 r.  

w ramach obchodów Dni Bodzanowa.

cja została wykorzystana na organizację 

rajdu rowerowego w Kępie Polskiej dla 

30 uczestników na dystansie 5, 5 km. 

Zakupiono medale, statuetki dla zwy-

e-

 

Moja mała Ojczyzna w obiektywie mło-

dego    fotografa   w   rok   Rzeki  Wisły

w Gminie Bodzanów – dofinansowany 

ze środków Programu "Działaj Lokalnie” 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno-

ści realizowanego przez Akademię 

Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 

Ośrodka DL Fundacji „FLZP Młodzi 

Razem" i Powiatu Płockiego w wsokości
 3000 zł. W ramach projektu odbyły się 

warsztaty  fotograficzne  dla  dzieci,

a efektem finalnym projektu było wydanie 

kalendarza na 2018 r. oraz organizacja 

gali multimedialnej, podczas której za-

prezentowano zdjęcia i filmy z realizacji 

 realizacji projektu.  

Wsparcie dzieci niepełnosprawnych – 

zadanie zostało dofinansowane przez 

Wójta Gminy Bodzanów w wys. 5 000 zł 

w ramach konkursu dla organizacji 

pozarządowych na wsparcie działań dla 

osób niepełnosprawnych. Ten wyjątko-

wy projekt pozwolił zwrócić uwagę na 

rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. 

W ramach otrzymanej dotacji odbyły się 

dla dzieci konsultacje z psychologiem, 

wyjazd na warsztaty hipoterapii do Łąc-

ka oraz wyjazd do kompleksu termalno-

basenowego w Uniejowie.  

Łączy nas Historia… – projekt dofina

sowany  przez  Samorząd  Województ- 

wa   Mazowieckiego  w  wys.  8000 zł; 

W ramach dotacji zorganizowano obcho- 

dy Dnia Flagi, Święto Wojska Polskiego 

oraz uroczystości z okazji Dnia Niepo

ległości  11 listopada br.   
W nas jest nurt… Wisły – dofinansow

ny przez Samorząd Województwa M

zowieckiego w wys. 5 000 zł. Dotacja 

została wykorzystana na organizację 

rajdu rowerowego w Kępie Polskiej dla 

30 uczestników na dystansie 11 km. 

Zakupiono medale, statuetki dla zw

cięzców, startery oraz posiłek energ

tyczny dla rowerzystów. Dodatkową 

atrakcją była inscenizacja Wesela Na
wiślańskiego w wykonaniu 

Ludowego Grzybowianki z Gminy Słub

ce.   
Zdrowy Senior – to projekt prozdrowo

ny dofinansowany przez Samorząd 

Województwa Mazowieckiego w wys. 

10 000 zł. Dotacja pozwoliła na organ
zację dwóch konferencji edukacyjno-

n-

d-

a-

a-

y-

e-

d-
Zespołu 

i-

t-

i-

integracyjnych dla seniorów, warsztatów 

edukacyjno-profilaktycznych oraz w

jazdu integracyjnego do Teatru Dram

tycznego  im.  Jerzego  Szaniawskiego  

w Płocku.

  Stowarzyszenie współpracuje z innymi 

organizacjami społecznymi: Fundacją 

„Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej 

dzi Razem” oraz Fundacją „Levi 

Foundation”  dzięki  tej  współpracy  

w 2017r. roku otrzymaliśmy dotację w wys.

3470 zł od zagranicznej instytucji z Irla- 

ndii Dom Fitzwilliam w Dublinie.   

      Jesteśmy otwarci dla grup niefo

malnych, którym użyczamy osobowości 

prawnej /stajemy się ich opiekunami/ by 

mogły realizować własne plany i miały 

możliwość pozyskania dotacji na własne

projekty.

Nasze działania skupiają się na 

y-

a-

- Mło-

Strauss 

r-

      

rozwoju lokalnym, dzięki otrzymanym 
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Bodzanów. 

 
      Mamy nadzieję, że nasza działal-

ność przyczyni się do rozwoju społecz-

nego naszej Małej Ojczyzny. Zapra-

szamy na stronę www.sokol
-

bodzanow.pl gdzie możecie zobaczyć 

zdjęcia i filmy promujące Gminę Bodzmów 

My już myślimy o 2018 roku, dlatego 

chętnie poznamy Wasze pomysły, na-

piszcie do nas: sokol.bodzanow@wp.pl. 

Jesteśmy na Fb @sokolbodzanow  

Do zobaczenia w 2018 roku. 
 

Zdjęcia do tego artykułu 

 

pochodzą z archiwum Stowarzyszenia SOKÓŁ

 

oraz z archiwum gminnego 

Opracowała 

dotacjom możemy współpracować z 

samorządem gminnym, co przynosi 

wymierne efekty w postaci udanych 

imprez organizowanych przez Gminę 

 

Profilaktyka... 

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” –
 

1 
 

Dane w tabeli wykazują stan na  30.09.2017 r.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

Nazwa świadczenia

 

Ilość dzieci w 
okresie 

 

styczeń-

 

wrzesień  2017

 Ilość rodzin korzystają-
cych ze świadczeń

 

za okres styczeń-

 

wrzesień  2017

 Kwota świadczeń wy-
płacona za okres sty-
czeń-
wrzesień  2017 

1.

 

Świadczenia wycho-
wawcze 500+

 
953

 

596

 

4

 

725 036,00

2.

 

Fundusz alimenta-
cyjny

 90

 

46

 

305 747,00

3.
 

Karta Dużej Rodziny
 

18
 

6
 

73,00

4.  Jednorazowe świad-
czenie „Za życiem”  

1  1  4  000,00

5.  Świadczenia rodzinne 
w tym:

 

698  563  1  700 651,00

-zasiłek rodzinny

 
655

 
339

 
583 038,00

dodatki do zasiłku 
rodzinnego w tym:

 

-

 

-

 

-

 
-z tyt. urodzenia 
dziecka

 

25

 

25

 

25 000,00

-opieki nad dziec-
kiem w okresie ko-
rzystania z urlopu 

14

 

14

 

49 211,00

wychowawczego

 

-samotnego wycho-
wania dziecka

 

37

 

25

 

42 752,00

-kształcenia i rehabi-
litacji dziecka niepeł-
nosprawnego

 

25

 

25

 

24 520,00

-rozpoczęcia roku 
szkolnego

 

434

 

-

 

43 400,00

-podjęcia przez 
dziecko nauki poza 
miejscem zamieszka-
nia

 

109

 

-

 

51 965,00

-wychowywania 
dziecka w rodzinie 
wielodzietnej

 

112

 

-

 

93 629,00

-specjalny zasiłek 
opiekuńczy

- 10 38 883,00

-zasiłek pielęgnacyjny 244 244 236 447,00

-świadczenie pielę-
gnacyjne

21 21 233 508,00

-jednorazowa zapo-
moga z tyt. urodzenia 
dziecka

52 52 52 000,00

-świadczenie rodzi-
cielskie

28 28 226 298,00

Zasiłek dla opiekuna - 39 39 000,00

    W dniu 1 października 2017 r. rozpo-

czął się nowy okres zasiłkowy dla rodzin 

pobierających w GOPS Bodzanów 

świadczenia pieniężne wspierające 

rodziny w wychowaniu dzieci. Rodziny  

składały wnioski od 1 sierpnia br. drogą

elektroniczną jak i zwykłą metodą papie-

rową. 

Ilość złożonych wniosków na nowy 

okres zasiłkowy od 1 października 2017r.  

do 31października 2018 r. przedstawia 

się następująco:  
Świadczenia wychowawcze  - 602 

Świadczenia rodzinne  - 459  

Fundusz alimentacyjny  - 57 

Karta Dużej Rodziny -
 
6
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Mirosława Żaglewska

Świadczenia dla rodzin 

Opracowała  Mirosława ŻaglewskaZdjęcie do tego artykułu 



   

PRZYSTANKI  D  D  E  D  E  E  D  E  D  

BODZANÓW MICKIEWICZA  4.49  5.4 9  6.49  7.49  8.54  12.49  13.49  15.44  16.49  
BODZANÓW GŁOWACKIEGO  4.51  5.51  6.51  7.51  8.56  12.51  13.51  15.46  16.51  
FELICJANÓW  4.54  5.54  6.54  7.54  8.59  12.54  13.54  15.49  16.54  
STANOWO  4.56  5.56  6.56  7.56  9.01  12.56  13.56  15.51  16.56  
MISZEWO MUROWANE  5.00  6.00  7.00  8.00  9.05  13.00  14.00  15.55  17.00  
NOWE MISZEWO  5.02  6.02  7.02  8.02  9.07  13.02  14.02  15.57  17.02  
BOROWICE WIEŚ

 
5.04

 
6.04

 
7.04

 
8.04

 
9.09

 
13.04

 
14.04

 
15.59

 
17.04  

BOROWICE
 

5.05
 

6.05
 

7.05
 

8.05
 

9.10
 
13.05

 
14.05

 
16.00

 
17.05  

ŁAGIEWNIKI
 

5.07
 

6.07
 

7.07
 

8.07
 

9.12
 
13.07

 
14.07

 
16.02

 
17.07

 
SŁUPNO

 
5.09

 
6.09

 
7.09

 
8.09

 
9.14

 
13.09

 
14.09

 
16.04

 
17.09

 
SŁUPNO ZAJAZD

 
5.13

 
6.13

 
7.13

 
8.13

 
9.18

 
13.13

 
14.13

 
16.08

 
17.13

 
CEKANOWO II

 
5.16

 
6.16

 
7.16

 
8.16

 
9.21

 
13.16

 
14.16

 
16.11

 
17.16
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L.p. Działania finansowane w 2017 r. w ra mach funduszu alkoholowego

 
1 Organizacja Punktu Konsultacyjno -Terapeutycznego w Bodzanowie.  

2 Organizacja Punktu Konsultacyjno -Terapeutycznego w Nowym Miszewie.  

3 Poradnictwo psychologiczne w gimnazjum w Bodzanowie i Nowym Miszewie.  

4 Poradnictwo psychologiczne w szkole podstawowej w Bodzanowie i Nowym Miszewie.  

5 Realizacja programu rekomendowanego „Debata”.  

6 Realizacja programu profilaktycznego „Noe”.  

7 Organizacja programu profilaktycznego „Niećpa”.  

8 Organizacja wyjazdów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.  

9 Zakup materiałów edukacyjno -profilaktycznych.  

10 Organizacja kampanii społecznej Rodzina na TAK.  

11  Organizacja kampanii społecznej Zachowaj Trzeźwy Umysł.  

12
 

Szkolenie pedagogów w zakresie programu profilaktycznego „Domowi Detektywi” .
 

13
 

Wydawanie postanowień opiniujących wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 

14
 

Zakup
  

książek o tematyce profilaktycznej dla biblioteki w Bodzanowie i Nowym Miszewie utworzenie czytelniczych
    

punktów profilaktycznych.
 

15
 

Zakup czasopism profilaktycznych Remedium i Świat Problemów dla szkół i bibliotek.
 

16
 

Organizacja Dnia Profilaktyki.
 

17
 

Dofinansowania imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.
 

18
 

Dofinansowania zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży.
 

19
 

Warsztaty w szkołach dot. przemoc y i zagrożeń internetowych.
 

20
 

Realizacja programu „ Biała Szkoła bez używek”.
 

21
 

Organizacja w szkołach przedstawień bajek terapeutycznych oraz projekcji filmów profilaktycznych. 

22 Zakup badania biegłych w przedmiocie uzależnienia osób poddanych leczeniu  

23

 

Szkolenia pracownika wydającego zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 

24

 

Realizacja programu wspierania rodziny.

 

 

ROZKŁADY JAZDY AUTOBUSÓW Z BODZANOWA DO PŁOCKA

30

Opracowała 

Mirosława Żaglewska

Zdjęcie do tego artykułu 

 
          

CEKANOWO I
 

5.19
 

6.19
 

7.19
 

8.19
 
9.24

 
13.19

 
14.19

 
16.14

 
17.19

 
PŁOCK IMIELNICA

 
5.23

 
6.23

 
7.23

 
8.23

 
9.28

 
13.23

 
14.12

 
16.18

 
17.23

 
PŁOCK WYSZOGRODZKA WISŁA 5.26 6.26 7.26 8.26 9.31 13.26 14.26 16.21 17.26

 

 



Z PŁOCKA DO BODZANOWA
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PRZYSTANKI D  E  D  E  E  D  D  E  D  

PŁOCK JACHOWICZA 40 6.40  7.50  9.45  11.45  13.40  14.25  15.40  16.30  18.20  

PŁOCK PIĘKNA 6.4 2  7.52  9.47  11.47  13.42  14.27  15.42  16.32  18.22  

PŁOCK OTOLIŃSKA 6.45  7.55  9.50  11.50  13.45  14.30  15.45  16.35  18.25  

PŁOCK PIASKA 6.47  7.57  9.52  11.52  13.47  14.32  15.47  16.37  18.27  

PŁOCK ARMII KRAJOWEJ 6.50  8.00  9.55  11.55  13.50  14.35  15.50  16.40  18.30  

PŁOCK IMIELNICA  6.53  8.03  9.58  11.58  13.53  14.38  15.53  16.43  18.33  

CEKANOWO I  6.57  8.07  10.02  12.02  13.57  14.42  15.57  16.47  18.37  

CEKANOWO II  6.59  8.09  10.04  12.04  13.59  14.44  15.59  16.49  18.39  
SŁUPNO ZAJAZD 7.01  8.11  10.06  12.06  14.01  14.46  16.01  16.51  18.41  
SŁUPNO 7.05  8.15  10.10  12.10  14.05  14.50  16.05  16.55  18.45  
ŁAGIEWNIKI  7.07  8.17  10.12  12.12  14.07  14.52  16.07  16.57  18.47  
BOROWICE 7.09  8.19  10.14  12.14  14.09  14.54  16.09  16.59  18.49  

BOROWICE WIEŚ 7.10  8.20  10.15  12.15  14.10  14.55  16.10  17.00  18. 50  

MISZEWO MUROWANE  7.11  8.21  10.16  12.16  14.11  14.56  16.11  17.01  18.51  

STANOWO  7.15  8.25  10.20  12.20  14.15  15.00  16.15  17.05  18.55  

FELICJANÓW 7.17  8.27  10.22  12.22  14.17  15.02  16.17  17.07  18.57  

BODZANÓW GŁOWACKIEGO  7.20  8.30  10.25  12.25  14.20  15.05  16.20  17.10  19.00  

BODZANÓW MICKIEWICZA

 

7.22

 

8.32

 

10.27

 

12.27

 

14.22

 

15.07

 

16.22

 

17.12

 

19.02

 

LEGENDA: 
D – KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT 
E - KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY OPRÓCZ ŚWIĄT 

 

www.bodzanow.pl

 

Urząd Gminy Bodzanów 

ul. Bankowa 7

 

09-470 Bodzanów 
 
tel. (24) 2607006, (24) 2607738  

(24) 2607083 

fax. (24) 2607065

 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 
 
Numer  konta  bankowego  

Vistula Bank Spółdzielczy

w Wyszogrodzie 
  + 48 24 2607006, 2607738, 2607083 

wew. 130, 138, 142

+ 48 605 204 501,  + 48 501 320 660  
Referat Gospodarki Komunalnej  
+ 48 24 2607006, 2607738, 2607083 

wew. 129 
+ 48 501 703 399 

+ 48 504 251 212 

+ 48 515 557 469  

 
Gminne Centrum Kultury i Sportu  

w Bodzanowie  
+ 48 515 557 429 
 
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  

Gminna Biblioteka Publiczna 

w Bodzanowie  

 06 9011 0005 0970 0547 2000 0060
 Opłata za gospodarowania odpadami 

komunalnymi,  opłaty  z  tytułu: podatek
 

od nieruchomości, podatek rolny, opłata

skarbowa, opłata za wydanie zaświadcze-

nia , opłata  za  wydanie  odpisów  aktów 

USC, opłata za złożone pełnomocnictwo
wadium.  opłaty  z  tytułu:  pobór  wody

i   odprowadzenie   ścieków,   czynsze 

 

Numery telefonów  
 
 
Skarbnik Gminy  

+ 48 24 2607006, 2607738, 2607083 

wew. 132 
 Sekretarz Gminy  

+ 48 24 2607006, 2607738, 2607083 

wew.  123 

 
Referat Organizacyjny  
+ 48 24  2607006, 2607738, 2607083 

wew. 121,  124, 127, 128,141  
Urząd Stanu Cywilnego  
+ 48 24 2607006, 2607738, 2607083 

wew.135
  Referat podatkowy 

 + 48 24 2607006, 2607738, 2607083 
wew. 134  

Referat Budżetowy  
+ 48 24 2607006, 2607738, 2607083 

wew. 133   
Referat Rozwoju Inwestycji  i  Funduszy 

Unijnych 

 

 

+48 798 858 528 
 

Filia w Miszewie Murowanym  

+48 24 2607013  
Wójt Gminy Bodzanów przyjmuje intere-

santów  w  sprawach  skarg  i  wniosków  

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

sprawach skarg i wniosków w środy

w godz. 16:00-17.00  
 Bezpłatne porady prawne udzielane są 

w czwarty czwartek miesiąca, w godz. 

16:00  -  17.00  GCKiS  w  Bodzanowie 
 

Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów

pełni dyżury w ostatni czwartek 

miesiąca w godz. 9.00-11.00 w Gminnym           
  Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie 
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PŁOCK FAUSTYNA PIASKA

 
5.29

 
6.29

 
7.29

 
8.29

 
9.34

 
13.29

 
14.29

 
16.24

 
17.29

 
PŁOCK OTOLIŃSKA

 
5.31

 
6.31

 
7.31

 
8.31

 
9.36

 
13.31

 
14.31

 
16.26

 
17.31

 
PŁOCK JACHOWICZA 40

 
5.35

 
6.35

 
7.35

 
8.35

 
9.40

 
13.35

 
14.35

 
16.30

 
17.35

 

Informacje kontaktowe:



 

W tym świątecznym nastroju

życzymy Państwu najpiękniejszych

Świąt Bożego Narodzenia,

wypełnionych nutą wspólnie śpiewanych kolęd,

zapachem świątecznych wypieków,

dzieleniem się opłatkiem,

magią kolorowej choinki

i ciepłem kochających serc.

Niech Nowonarodzony Jezus będzie

nadzieją, radością, miłością i wiarą na lepsze jutro

i na każdy dzień w Nowym 2018 Roku.

Jerzy Staniszewski
Wójt Gminy Bodzanów

Paweł Różański
Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów

Radni i Pracownicy

grudzień 2017
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