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REFORMA EDUKACJI
Rok 2017 obfituje w wiele zmian, jednak niewątpliwie jedną z głównych jest
wejście w życie ustaw reformujących system edukacji w Polsce.
Zmiany w oświacie zostały zawarte
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe oraz ustawie Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
Zgodnie z nowym ustrojem szkolnym
reforma szkolnictwa zacznie się 1 września 2017 r., a zakończy w roku szkolnym
2022/2023.
Chciałbym przedstawić Państwu, jak
proces tych zmian przebiega w gminie
Bodzanów. Jak już Państwo zapewne
wiecie docelowa struktura szkolnictwa
będzie obejmowała m.in. 8 – letnią szkołę
podstawową, szkoły średnie (ponadpodstawowe) oraz szkoły branżowe. 1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczną naukę uczniowie klasy
VII. Tym samym nie będzie już prowadzony nabór do gimnazjów, rozpocznie się ich
wygaszanie. W kolejnym roku szkolnym
2018/2019 ostatni rocznik uczniów klas
III ukończy gimnazjum, co oznacza, że
z  dniem 1 września 2019 r. nie będą już
funkcjonować gimnazja.
Choć zmiany w szkołach zaczynają się
we wrześniu, gmina już od kilku miesięcy podejmuje stosowne działania w tym
kierunku. Odpowiednie przepisy obowiązującej ustawy o systemie oświaty określają tryb likwidacji, przekształcenia szkół
publicznych, a także wprowadzenia zmian
w sieciach szkolnych.
Ustalając sieć szkół przeprowadzaliśmy rozmowy z dyrektorami placówek.
Wspólnie staraliśmy się obrać odpowiedni
kierunek wdrażania reformy oświaty w naszej gminie, aby jak najmniej odczuć jej
skutki. Dokonaliśmy analizy wariantów
wprowadzenia zmian przeprowadzając
konsultacje z dyrektorami, bądź osobami
ich zastępującymi oraz  przedstawicielami
związków zawodowych nauczycieli. Ostatecznie wybraliśmy wariant wygaszania
gimnazjów.
Uchwały w sprawie dostosowania sieci
szkół do nowego ustroju szkolnego były
podejmowane dwustopniowo. W pierwszej kolejności została podjęta uchwała
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
Byliśmy zobligowani także przedłożyć
tą uchwałę kuratorowi oświaty w celu
uzyskania opinii w zakresie zgodności
z prawem rozwiązań ujętych w uchwale,
a także zapewnienia uczniom możliwości

realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Uchwała ta była także kierowana do zaopiniowania do organizacji związkowych  zrzeszających nauczycieli.
Pozytywna opinia kuratora oświaty pozwoliła nam podjąć w nieprzekraczalnym
terminie tj. do 31 marca 2017 r. uchwałę
w sprawie dostosowania sieci szkół do
nowego ustroju szkolnego. W tym miejscu pragnę uspokoić rodziców uczniów,
którzy nie znają treści w/w dokumentu,
że zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę
Bodzanów do nowego ustroju szkolnego
granice obwodów publicznych szkół na
rok szkolny 2017/2018, 2018/2019 oraz
od 1 września 2019 r., pozostaną w dotychczasowych granicach.
1 września 2017 r. publiczne 6-letnie
szkoły podstawowe staną się 8-letnimi
szkołami podstawowymi. I tutaj pojawia
się kolejny bardzo ważny termin dla samorządu, otóż Rada Gminy ustawowo
zobowiązana jest w terminie do 30 listopada 2017 r. stwierdzić to przekształcenie
w drodze uchwały.
Zmiany w ustroju szkolnym wywołują   wśród rodziców uczniów, nauczycieli,
pracowników oświaty duży niepokój, co
niesie za sobą szereg pytań. Postaram
się Państwu przybliżyć te kwestie, z którymi już niebawem zetkniemy się w życiu
codziennym. I tak, cykl edukacji będzie
trwał, tak jak jest to obecnie 12 lat, niezależnie od tego, czy dany uczeń ukończy
gimnazjum, czy ośmioletnią szkołę podstawową. Nowa podstawa programowa
zacznie obowiązywać dla klas I, IV, VII.
Pozostałe dzieci będą się uczyć starym
trybem do czasu osiągnięcia któregoś
z tych progów. Następnie przejdą na nowy
program.
Edukacja
wczesnoszkolna
będzie
w klasach I-III. Tutaj będzie obowiązywało
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nauczanie zintegrowane i jeden wychowawca. Natomiast w klasie czwartej dzieci będą już uczyć się w różnych salach
i będą mieć nauczycieli od poszczególnych przedmiotów.
Po szkole podstawowej będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z języka
polskiego, obcego nowożytnego (którego
dziecko uczyło się w szkole, jako przedmiotu obowiązkowego), matematyki oraz
z wybranego przez ucznia przedmiotu
spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii
i historii. Natomiast w okresie przejściowym, w latach 2018/2019 – 2020/2021,
test będzie obejmował język polski, obcy
nowożytny i matematykę. Wynik z egzaminu ósmoklasisty będzie jednym z kryteriów przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej.
Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę
w gimnazjum, dokończą proces edukacji
starym trybem, czyli w trzyletnim liceum
lub czteroletnim technikum i co jest bardzo ważne, ukończą liceum ogólnokształcące rok wcześniej, aniżeli absolwenci
ośmioklasowej podstawówki. Dzięki temu
roczniki się nie nałożą i młodzież nie będzie rywalizować między sobą o miejsca
na studiach.
Drodzy Państwo, to zaledwie namiastka zmian z jakimi borykamy się wdrażając
reformę oświaty. Przed nami jest jeszcze
wiele trudnych i skomplikowanych decyzji do podjęcia. Wszyscy zdajemy sobie
sprawę, że nie jest to łatwa i prosta reforma. Zmiana ustroju szkolnego wymaga
od nas rozważnych i przemyślanych decyzji, ponieważ ich skutki będą ciążyć na
nas w kolejnych latach.
Ja, ze swojej strony pragnę zapewnić
wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do szkół na terenie naszej gminy, że
postaram się, aby proces tych zmian był
jak najmniej odczuwalny przez uczniów.
Będę wspierał wszystkie szkoły, by pomimo zachodzących zmian jakość ich
funkcjonowania stale się podnosiła, aby
śmiało i z czystym sumieniem móc powiedzieć, że dzieci w naszej gminie kształcą
się w najlepszych warunkach.
Ponadto dołożę wszelkich starań, aby
współpraca dyrektorów szkół i koordynacja działań ze strony urzędu pozwoliła
racjonalnie rozdzielić etaty nauczycielskie, administracji i obsługi aby dać pracę
większości pracowników z wygaszanych
gimnazjów.
Jerzy Staniszewski
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Nasi „MŁODZI ZDOLNI”
Na łamach naszej gazety pragniemy
przedstawiać Państwu sylwetki młodzieży z gminy Bodzanów oraz uczniów ze
szkół z terenu gminy, którzy zdobywając
szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia, przyczyniają się do promocji naszej Małej Ojczyzny, nie tylko
w Polsce, ale i w świecie.
Zaczniemy od najmłodszego reprezentanta tej grupy, Krzysztofa Serwińskiego
ucznia V klasy Zespołu Placówek Oświatowych w Bodzanowie. Ten niespełna
12-letni sportowiec grający na co dzień
w drużynie reprezentacji Gminy Bodzanów w sekcji piłki ręcznej został zauważony przez trenerów Wisły Płock, jako
potencjalny kandydat do reprezentacji
Wisły Płock U12. Chłopiec, dzięki ciężkiej
pracy, ale także odpowiednim umiejętnościom jakie udało mu się zdobyć trenując
pod czujnym okiem opiekunów tj. Pana
Marcina Jędrzejewskiego (nauczyciel
wychowania fizycznego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie) i Pana
Rafała Jędrzejewskiego (nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznej Szkole
Podstawowej w Cieślach) zakwalifikował
się do grupy 21 chłopców, którzy w najbliższym czasie przejdą testy sprawnościowe prowadzone przez trenerów Wisły
Płock. Z tej grupy zostanie wyłonionych
16-stu najlepszych, którzy zasilą szeregi Wisły Płock i już 4 lipca 2017 r. będą
reprezentować nasz kraj w nieoficjalnych
drużynowych Mistrzostwach Świata Mini
Piłki Ręcznej Partille Cup w Szwecji.

Kolejną młodą mieszkanką naszej gminy, o której należy głośno mówić jest Kinga Bombała, uczennica I klasy Liceum
Ogólnokształcącego o profilu policyjnym
w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu. Kinga
na co dzień trenuje Kickboxing w Fitness
Klub Step w Sierpcu. Nastolatka debiutowała zaledwie kilka tygodni temu, bo
12 marca 2017 r., biorąc udział w XIII
WKA – WTKA Otwartym Pucharze Europy WTKA WKA. KARATE KICK BOXING
„Europe Ronin Cup – Dąbrowa Górnicza”
w formule light-contact, zdobywając srebrny medal, a tym samym tytuł wicemistrzyni
Europy juniorów. Następnie tydzień później – 18 marca 2017 r. startując w otwartym Pucharze Polski WKA KICK BOXING
w Świdnicy nastolatka zajęła zaszczytne
I miejsce i tytuł mistrzyni Polski w formule
semi-contact juniorów w kategorii wagowej: -55 kg w przekroju wiekowym 15 –
18 lat. Wszystko to potwierdza regułę, że
zarówno wytrwałość i determinacja sportowca, a także treningi pod okiem wymagającego i doświadczonego trenera, jakim
w tym przypadku jest Pan Paweł Sujkowski w bardzo szybkim czasie ujawniły talent i predyspozycje Kingi w tej dyscyplinie sportowej.

Trzecią osobą, którą chcemy się pochwalić przed Państwem jest uczennica III klasy Publicznego Gimnazjum
w Nowym Miszewie – Julia Fabisiak.
Dziewczynka osiąga bardzo dobre wyniki
w nauce, a ponadto reprezentuje szkołę

podczas różnych zawodów sportowych.
Osiągnięciem, o którym należy tu wspomnieć jest udział Julii w Międzypowiatowym Turnieju Unihokeja Dziewcząt
w Gostyninie, gdzie drużyna zdobyła
I miejsce, a tym samym awans do zawodów na szczeblu wojewódzkim. Nastolatka może pochwalić się także sukcesami
recytatorskimi. W ostatnim czasie zajęła II
miejsce w Powiatowym Konkursie „Krzysztof Kamil Baczyński – Poeta – Powstaniec
– Plastyk”. Jednak największym osiągnięciem Julii jest zdobycie tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego,
którego organizatorem było Mazowieckie
Kuratorium Oświaty. Uczennica zdobywając ten zaszczytny tytuł wcześniej musiała
wykazać się ogromną wiedzą zarówno
o literaturze i języku, formach wypowiedzi,
umiejętnością analizy dzieł literackich,
malarskich, czy filmowych.

Kończąc nie możemy zapomnieć także
o rodzicach, którzy nieustannie wspierają
swoje pociechy w zdobywaniu zarówno
tych małych, jak i tych większych celów
i marzeń. Serdeczne gratulacje!
Ponadto gratulujemy Krzysiowi, Kindze
i Julii, życząc dalszych sukcesów, zwłaszcza na arenie światowej! Powodzenia!
Jesteśmy pewni, że zaprezentowani
uczniowie, to jedynie namiastka zdolnej
młodzieży z gminy Bodzanów i nie zabraknie nam postaci do kolejnych artykułów.
Opracowała: Renata Jóźwiak

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów
Jak wszyscy doskonale wiemy – uczyć
się jest naprawdę warto. Samorząd Gminy Bodzanów wynagradza godziny spędzone przez uczniów: nad książkami oraz
na ciężkich treningach sportowych, poprzez wprowadzenie wsparcia dla uzdolnionych uczniów w formie stypendiów. Są
one przeznaczone dla dzieci i młodzieży
osiągającej wysokie wyniki w nauce lub
za osiągnięcia w sporcie, kształcących się
w publicznych szkołach podstawowych
lub gimnazjalnych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Bodzanów. To
indywidualne wyróżnienie wypłacane jest

z budżetu gminy, a przyznaje je dyrektor
danej szkoły, zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez daną radę pedagogiczną regulaminem. Łączna kwota przeznaczona na ten cel w roku 2017 wynosi:
9 000,00 zł .
Obecnie dyrektorzy dwóch szkół: Zespołu Placówek Oświatowych w Bodzanowie oraz Publicznego Gimnazjum im.
Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie przyznali uczniom stypendia.
W gronie nagrodzonych znaleźli się:
- za szczególne osiągnięcia sportowe:
1. Krzysztof Serwiński – uczeń Szko2

ły Podstawowej w Zespole Placówek
Oświatowych w Bodzanowie.
2. Justyna Bombała – uczennica Publicznego Gimnazjum im. Polskiej Organizacji
Zbrojnej w Bodzanowie.
- za szczególne osiągnięcia w nauce,
uczniowie Publicznego Gimnazjum im.
Polskiej Organizacji Zbrojnej:
1.Gabriela Rokicka, 2.Dorota Szymczak,
3. Patrycja Szelągowska, 4. Wiktoria Krystek, 5. Igor Kwiatkowski, 6. Wiktoria Moczyńska, 7. Paulina Stefaniak, 8. Zuzanna
Pańka, 9. Karolina Cybulska.
Serdecznie
gratulujemy
wyróż-
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nionym uczniom i ich rodzicom.
Dyrektorzy pozostałych trzech szkół
z terenu gminy Bodzanów planują przyznać stypendia w czerwcu 2017 r.

Pan Wójt podkreśla, że będzie dążył do
tego, aby ta forma nagradzania uczniów
za wysiłek włożony w zdobywanie wiedzy
i osiąganie wysokich wyników w nauce

oraz w sporcie, była niezmiennym składnikiem budżetu naszej gminy.
Opracowała Renata Jóźwiak

Budżet Gminy Bodzanów na 2017 r. i lata kolejne
28 grudnia 2016 r. Rada Gminy Bodzanów podjęła:
-   Uchwałę Nr 191/XXX/2016 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bodzanów na lata 2017 – 2030,
-   Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr
192/XXXX/2016.
W Uchwale Budżetowej zaplanowano
dochody budżetu w wysokości 30 804
726,00 zł w podziale na dochody bieżące
w kwocie 30 153 357,00 zł i dochody majątkowe w kwocie   651 369,00 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 35 277 196,00
zł w podziale na wydatki bieżące w kwocie 29 390 178,00 zł i wydatki majątkowe
w kwocie 5 887 018,00 zł. W trakcie roku
budżetowego powyższe kwoty ulegać
będą zmianom m. in. o kwoty dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań
własnych i zleconych gminom.
Odnośnie w/w uchwał do Urzędu Gminy w Bodzanowie w dniu 19 grudnia 2016 r.
wpłynęły dwie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie (instytucja nadzoru finansowego) wydające pozytywne opinie
o przedłożonych projektach uchwał. Po-

nadto RIO w Warszawie Zespół w Płocku
uchwałami z 27 stycznia 2017 r. pozytywnie zaopiniował możliwość sfinansowania
planowanego deficytu budżetu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Bodzanów na 2017 r. oraz wydał pozytywną
opinię w zakresie planowanej kwoty długu
Gminy Bodzanów.
W związku z naborami wniosków na
dofinansowania zadań inwestycyjnych
z budżetu Unii Europejskiej, planuje się
pozyskiwać jak najwięcej środków zewnętrznych na rozwój Gminy. Zadania,
które przed sobą stawia Wójt Gminy wraz
z członkami Rady Gminy ukierunkowane są na poprawę gospodarki wodno
– ściekowej, podnoszenie standardów
infrastruktury drogowej czy termomodernizację obiektów użyteczności publicznej
tj. placówek szkół podstawowych i gimnazjów. Zgodnie z przyjętą metodą działania, planuje się przystępować do zadań,
do których będziemy uzyskiwać choć częściowe dofinansowania. Niemniej jednak,
przy tak szeroko zakrojonych działaniach
musimy liczyć się z koniecznością zabezpieczenia znacznych środków finan-

sowych po naszej stronie. Na obecnym
etapie planowania, większość zadań
majątkowych pokrywana była z wygospodarowanych własnych środków finansowych, co pozwoliło nie zwiększać zadłużenia Gminy w sytuacji planowanych
deficytów budżetu. Celem uzupełnienia,
należy dodać, że pomimo realizowanych licznych zamierzeń inwestycyjnych
Gmina systematycznie spłaca dotychczasowe zadłużenie, i tak obecny dług
w kwocie 4 858 262,41 zł realnie zmalał
w stosunku do 2014 r. o kwotę 681 599,76
zł tj. 12,30%. Wieloletnia prognoza finansowa, została skonstruowana w oparciu
o wskaźniki przyjęte w budżecie państwa,
planowane obciążenia budżetu w formie
kredytów, pożyczek czy emitowanych
obligacji komunalnych zostały tak ujęte
w budżetach kolejnych lat, aby stanowiły
jak najmniejsze obciążenie w realizacji
zadań bieżących, co pozytywnymi uchwałami potwierdza Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie.
Opracowała: Ewa Strzelczak

Informacja o dokonanej zmianie banku
obsługującego gminę
W dniu 16.02.2017 r. Gmina Bodzanów zawarła z Vistula Bank Spółdzielczy  
w Wyszogrodzie umowę o prowadzenie
obsługi bankowej budżetu Gminy Bodzanów na czas oznaczony tj. do 30.06.2020 r.
Na powyższą decyzję wpływ miało co najmniej kilka niezależnych od Gminy przyczyn.
W związku z koniecznością optymalizacji kosztów oraz generowania jak najwyższych dochodów ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
przeprowadzono rozeznanie rynku odnośnie nowych form produktów bankowych
oferowanych na rynku finansowym. Ponadto z uwagi na zmiany w zakresie
ochrony gwarancyjnej środków pieniężnych jednostek samorządu terytorialnego, które zostały wyłączone
z ochrony, podjęliśmy działania w celu
wyłonienia banku do obsługi finansowej Gminy posiadającego jak najszerszy zakres ochrony instytucjonalnej.
Zostało to spowodowane nowelizacją
Ustawy z dnia 8 lipca 2016 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej
restrukturyzacji (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.
996)
Po analizie ofert złożonych przez banki
stwierdzono, że najkorzystniejszą ofertę

złożył Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie, z którym nawiązano współpracę. Zgodnie
z wymogami Gminy, bank otworzył oddział przy
ul. Bankowej 16 (Tel. 24 222 00 01), w którym

mieszkańcy mogą dokonywać wszelkich płatności, a za wpłaty na rzecz
samej Gminy bank nie pobiera prowizji.
Celem ograniczenia możliwych
uciążliwości związanych z płatnościami na różne konta bankowe, obecnie
uruchomiono jeden rachunek bankowy o numerze:
06 9011 0005 0970 0547 2000 0060
na który należy dokonywać wpłat
m.in. z tytułu:
• podatków należnych Gminie,
• opłat za wywóz odpadów komunalnych,
• opłat za pobór wody z gminnych
wodociągów, za ścieki odprowadzane
do kanalizacji,
• najem i dzierżawę budynków komunalnych,
• oraz inne wpłaty i opłaty na rzecz
Gminy Bodzanów.
Za wszelkie dotychczasowe utrudnienia, z racji zmiany placówki bankowej przepraszamy i zakładamy, iż dalsza współpraca z nowo wyłonionym
bankiem będzie układała się wzorowo
jeśli chodzi o obsługę mieszkańców,
jak i samej Gminy Bodzanów.
Opracowała: Ewa Strzelczak
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Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam do zgłoszenia swojego udziału w grupie na rzecz budowania partnerstwa lokalnego
i ożywienia społeczno-gospodarczego oraz aktywizacji rynku pracy w naszej Gminie Bodzanów. Zbudowanie grupy osób to dobry pomysł na włączenie się społeczności lokalnej, wypracowania rozwiązań społeczno-gospodarczych, które mają m.in. bezpośredni wpływ na poprawę naszej sytuacji na rynku pracy.
Udział w warsztatach ma na celu naszą integrację i budowanie dobrych relacji oraz lepszą komunikację
pomiędzy sektorami, które będą reprezentowały naszą Gminę. To również lepszy przepływ informacji
o lokalnych potrzebach i możliwościach, które mają dużą szansę zaistnieć w przestrzeni gminy.
Projekt zakłada 6 spotkań w okresie maj-czerwiec i wrzesień - grudzień 2017 r. w godz. 9.00-14.30, które
odbędą się w Starostwie Powiatowym w Płocku.
Preferowany udział osób to przedsiębiorcy, Radni Gminy Bodzanów, studenci, młodzież, rolnicy, wszyscy,
którzy mają pomysły, są kreatywni, mobilni i mają potrzebę wpływania na lokalny rozwój.
To również szansa dla osób, które chcą współpracować z samorządem gminnym i chcą zdobyć informacje
oraz otworzyć się na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.
Zgłoszenia do udziału w grupie partnerstwa lokalnego pod nr. tel. 24/ 260-79-08.
Jerzy Staniszewski

INWESTYCJE W GMINIE
Drogi
Wiosną ruszą roboty drogowe
w miejscowości Miszewko, mające na
celu utwardzenie nawierzchni. W marcu br. Urząd Gminy ogłosił przetarg na
przebudowę tej drogi gminnej o długości 1,5 km, dofinansowaną w ramach
PROW 2014-2020. Szacowana wartość
zadania to kwota 1 020 463,87 zł., jednak
w wyniku rozstrzygniętego przetargu najkorzystniejsza zaproponowana oferta to
kwota 492 980,56 zł. Zakres zaplanowanych prac obejmie  wykonanie nawierzchni bitumicznej, poboczy, zjazdów i oznakowania.

Podjęliśmy także rozmowy ze Starostą
Płockim, aby wykonać kilometrowy fragment drogi powiatowej stanowiący jeden
ciąg komunikacyjny z przebudowywaną
drogą gminną, na odcinku Felicjanów-Krawieczyn.
Ponadto, w ramach infrastruktury drogowej, Gmina Bodzanów w ostatnich
miesiącach złożyła dwa wnioski o dofinansowanie, z których pierwszy dotyczy  
przebudowy drogi gminnej na odcinku
Chodkowo-Karwowo Duchowne (w ramach strategii rozwoju lokalnego objętego
PROW), drugi natomiast na przebudowę
drogi Stanowo - Osmolinek oraz Cybulin-Kiełtyki (w ramach dotacji ze środków
związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych). W chwili obecnej trwa
weryfikacja wniosków.
Gmina Bodzanów aktywnie uczestniczy we wszystkich konkursach dotyczących inwestycji drogowych ogła-

szanych przez jednostki dotujące.
W ramach wymagań konkursowych dobierane są drogi, które mają możliwość
uzyskać jak najwyższe oceny, a tym samym zwiększyć szansę na dofinansowanie zadania.

Termomodernizacja
Gmina Bodzanów uzyskała ostateczną
informację o otrzymaniu środków w ramach RPO WM 2014-2020 na termomodernizację szkół w Bodzanowie. W chwili
obecnej opracowywana jest dokumentacja mająca na celu ogłoszenie przetargu
na termomodernizację szkoły podstawowej i gimnazjum. Zakres zadania obejmuje wykonanie: docieplenia  fundamentów,
ścian oraz stropów, wymianę instalacji
centralnego ogrzewania, montaż energooszczędnych opraw elektrycznych, wymianę części stolarki, montaż blachodachówki na obiekcie szkoły podstawowej
i sali gimnastycznej oraz zainstalowanie
ogniw fotowoltaicznych. Prace planujemy
rozpocząć wiosną tego roku, tak aby roboty wewnętrzne wykonać podczas wakacji.
Koszt inwestycji 1 734 022, 68 zł z tego
dofinansowanie w wysokości 80%.

Budowa kanalizacji oraz
oczyszczalni ścieków dla
aglomeracji Bodzanów

W poprzednim wydaniu gazety mieliśmy
przyjemność poinformować Państwa, że
na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
4

Wodnej w Warszawie (9 listopada 2016
r.) opublikowano listę rankingową pierwszego etapu oceny wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Gmina
Bodzanów osiągnęła 31 pkt., co dało nam
I miejsce na liście i pozycję lidera. Obecnie
trwa drugi etap oceny wniosku, po zakończeniu, którego Gmina Bodzanów otrzyma
ostateczną decyzję dotyczącą przyznania
dofinansowania.

Gazyfikacja w Gminie
Bodzanów
13 stycznia 2017 r. w Nowym Miszewie
odbyło się spotkanie w sprawie gazyfikacji
części gminy Bodzanów, które cieszyło się
bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Możliwości budowy i podłączenia
się do sieci gazowej w miejscowościach
Borowice, Łagiewniki, Nowe Miszewo,
Miszewo Murowane, Niesłuchowo, Kłaczkowo i Białobrzegi zaprezentowali mieszkańcom przedstawiciele Polskiej Spółki
Gazownictwa w Ciechanowie i PGNiG
o/ Płock.
Warunkiem koniecznym do powstania instalacji na terenie naszej gminy
jest złożenie przez mieszkańców około
350 wniosków o warunki przyłączenia
do sieci. W chwili obecnej to w rękach
mieszkańców jest decyzja czy uda się
zrealizować tak oczekiwaną inwestycję
czy też nie.
Urząd Gminy gorąco zachęca do wypełniania wniosków o przyłączenie do sieci
które dostępne są na stronie internetowej
www.bodzanow.pl wraz ze wzorem wypełnionego druku oraz w siedzibie PGNiG
w Płocku, ul. Łukasiewicza 19.
Przypominamy, że zgodnie z ustaleniami ze spotkania wypełnione wnioski należy składać w biurze PGNiG
w Płocku, bądź w Urzędzie Gminy Bodzanów - pokój nr 7, do końca II kwartału br. Jednocześnie informujemy, że do
dnia dzisiejszego do tut. urzędu wpłynęło
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tylko 40 wypełnionych wniosków. Osoby
zainteresowane prosimy o jak najszybsze
dostarczenie powyższych wniosków.

Remont pomieszczeń
Urzędu Gminy
Zakończyły się prace remontowe
w budynku urzędu gminy oraz wyposażono nowo wyremontowane pomieszczenia. Remont pomieszczeń urzędu
był planowany na przyszły rok, jednak plany te przyspieszyła awaria instalacji wodnej, w wyniku której ucierpiała zarówno
sala konferencyjna, jak i korytarz, sekretariat, pokój wójta, pomieszczenie gospodarcze, toalety oraz pomieszczenia w piwnicy urzędu do których dostała się woda.  
        22 marca 2017 r. podczas XXXIII sesji
Rady Gminy Bodzanów odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie wyremontowanej sali konferencyjnej urzędu gminy.
Otrzymała ona imię Polskiej Organizacji
Zbrojnej, by uczcić pamięć o jej członkach
i działalności na naszym terenie. Poświęcenia sali dokonał Ksiądz Proboszcz -  Tomasz Mazurowski.   W wydarzeniu wzięli
udział   radni, sołtysi oraz mieszkańcy
naszej gminy. Symbolicznego przecięcia
wstęgi dokonał Wójt Gminy Bodzanów,
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący
Rady Gminy, a także Ksiądz Proboszcz.

przysiężonych członków tej organizacji.
Zajmowali się zbieraniem broni i prowadzili działalność wywiadowczą wysyłając
meldunki do dowództwa Okręgu. Wiosną
1942 r. z niewyjaśnionych do tej pory
przyczyn rozpoczęły się aresztowania
członków POZ na obszarze całego Kraju.
Aresztowani w Okręgu III zostali straceni
18 września 1942 r. w publicznych egzekucjach w Płocku, Bodzanowie i Rościszewie. Pod koniec sierpnia 1942 r. doszło do
ostatecznego scalenia terenowej siatki
POZ z AK.

znawanych osobom, organizacjom oraz
instytucjom, które w szczególny sposób
zasłużyły się w danym roku dla samorządowej wspólnoty Powiatu Płockiego. Nagroda jest przyznawana w 6 kategoriach:
Pracodawca, Inwestycja Roku, Animator
Kultury, Wolontariusz Roku, Osobowość
Powiatu oraz Talent Roku.
W tym roku Gmina Bodzanów otrzymała statuetkę „Kwiat Powiatu” w kategorii
INWESTYCJA ROKU, za wykonanie zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska”, pierwszego etapu
Bodzanów - Cieśle,   na odcinku długości
6,170 km. Inwestycja była realizowana
przez gminą Bodzanów w partnerstwie
z Powiatem Płockim. Nagrodę odebrał
Wójt Gminy Bodzanów. Statuetkę wręczyli: Starosta Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka
– Przewodnicząca
Kapituły, oraz Przewodniczący Rady
Powiatu Lech Dąbrowski. Podkreślmy, że honorowy
patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego  
Adam Struzik.

Rewitalizacja zieleni na
terenie Gminy Bodzanów
Kontynuujemy działania mające na celu
uporządkowanie i odnowienie zieleni na
terenie gminy. Podobnie jak w roku ubiegłym, złożyliśmy wniosek do WFOŚiGW
w Warszawie na zadanie pn.: „Rewitalizacja zieleni oraz uzupełnienie nasadzeń na
terenie Gminy Bodzanów”.  Na realizację
zadania planujemy pozyskać dofinansowanie w wysokości 90% kosztów inwestycji, co stanowi około 113 tys. zł. brutto.
Projekt pozwoli na wykonanie pielęgnacji
starodrzewu oraz uzupełnieniu nasadzeń
zieleni wysokiej. Zadanie obejmuje: aleję
do kościoła w Kępie Polskiej, park przy
dawnym dworze w Nowym Kanigowie
oraz teren wokół zbiornika wodnego i budynku GCI w Chodkowie.
Polska Organizacja Zbrojna powstała
jesienią 1939 r. jako pion wojskowy Chłopskiej Organizacji Wolności „Racławice”.
W związku z utworzeniem Generalnej Guberni, w pierwszej połowie 1940 r. powołano Okręg II „Mazowsze” a jego Komendę
zlokalizowano na terenie powiatów płockiego i sierpeckiego. Pierwszym komendantem Komendy Okręgu III „Mazowsze”
POZ został Tadeusz Rogoza – Rogoziński
„Mazur Młodszy”.  Okręg został podzielony na rejony, Rejon „M-9” obejmował okolice Bodzanowa, jego komendantem od
czerwca 1940 r. był ppor. Eugeniusz Skalmowski „Mur”, a zastępcą pchor. Franciszek Rokicki „Kliwer”.
W rejonie „M-9” było około 200 za-

„Kwiat Powiatu”
dla Gminy Bodzanów
Podczas uroczystej Sesji Rady Powiatu
która odbyła się 22 lutego br.  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Płocku dokonano rozdania nagród „Kwiat Powiatu”, przy5

Należy zauważyć, że nie była to jedyna
nagroda, która w tym roku trafiła do Gminy Bodzanów.  Nagrodę w kategorii PRACODAWCA otrzymała Firma Rolmarket
z m. Cieśle, a odebrał ją z rąk Starosty
Płockiego prezes spółki - Karol Rybicki.

Ponadto inwestycja została dostrzeżona przez kapitułę plebiscycie „Z Tumskiego Wzgórza” organizowanego corocznie
przez Tygodnik Płocki. Naszą inwestycję
nominowano w kategorii „W REGIONIE”.
Nominacja do plebiscytu jest wielkim wyróżnieniem i docenieniem znaczenia jakie
w naszym regionie ma budowa ponad
sześciu kilometrowego odcinka drogi.  
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PLANOWANE INWESTYCJE
Siłownie zewnętrzne
na powietrzu
Niebawem mieszkańcy   naszej Gminy
będą mogli korzystać z siłowni zewnętrznych, które zamontowane zostaną w Nowym Miszewie przy Szkole Podstawowej
oraz w Chodkowie nad stawem. W drugim
kwartale bieżącego roku planujemy złożyć
dwa wnioski na realizację przedmiotowych
inwestycji w ramach PROW.

Remont świetlicy wiejskiej w Kępie Polskiej
   W ramach strategii rozwoju lokalnego
objętego PROW planowane jest złożenie
wniosku aplikacyjnego na remont świetlicy
wiejskiej w Kępie Polskiej. Projekt zakłada ocieplenie budynku, wykonanie prac
sanitarnych i elektrycznych. W ramach
dofinansowania planowane jest również wykonanie nowego poszycia dachu,
wymianę stolarki, wykonanie podjazdu
dla osób niepełnosprawnych oraz zakup
wyposażenia do świetlicy.

Chodnik przy ulicy
Pałacowej w Nowym
Miszewie
W celu zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego mieszkańców Nowego Miszewa i Miszewa Murowanego,
w szczególności dzieci, młodzieży oraz  
podopiecznych DPS „Nad Jarem” złożymy
wniosek o dofinansowanie (ze środków
PROW) przebudowy chodnika przy ulicy
Pałacowej.

Budowa drogi w Białobrzegach oraz budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Białobrzegach (ulica Białobrzeska i Długa)
Gmina Bodzanów jest obecnie na ostatnim etapie procedury projektowej dla obydwu zadań. Rada Gminy Bodzanów oraz
Rada Gminy Słupno podjęły stosowne
uchwały mające na celu uregulowanie stanu prawnego działek na który projektowana jest droga oraz kanalizacja. Podczas
prac projektowych kanalizacji sanitarnej
została zmieniona koncepcja oraz kierunek odprowadzenia ścieków z pierwotnie planowanej oczyszczalni w Słupnie
na oczyszczalnię w Miszewie.
Powodem zmiany był brak możliwości
porozumienia się z władzami Gminy Słupno co do przyjęcia ścieków z Białobrzeg.

W chwili obecnej czekamy na złożenie
przez projektantów wniosków do Starosty
Płockiego o wydanie pozwoleń na budowę. Planujemy we wrześniu br. aplikować
o dofinansowanie budowy drogi do „Programu rozwoju infrastruktury powiatowej
i gminnej”.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla m. Borowice
Urząd Gminy zakończył zbieranie propozycji do planu od właścicieli gruntów
w Borowicach. Obecnie projekt planu
został rozesłany do zaopiniowania przez
właściwe do tego instytucje. Po zaopiniowaniu zgodnie z procedurą plan zostanie
wyłożony do wglądu dla wszystkich zainteresowanych celem zapoznania się oraz
wniesienia ewentualnych uwag.  
Opracował: Andrzej Grzelak

Apel Wójta Gminy Bodzanów
Szanowni Państwo, zwracam się do Was z apelem:
jeśli mieszkasz w Gminie Bodzanów – rozlicz PIT i przekaż
część swojego podatku na rozwój naszej Gminy.
Roczne zeznanie podatkowe, czyli wypełniony odpowiedni
formularz deklaracji podatkowej PIT musi złożyć każda osoba,
która w danym roku podatkowym uzyskała odpowiednie dochody. Ustawa o podatku dochodowym, wskazuje, że miejscem
rozliczania się osoby fizycznej (składania deklaracji PIT) jest
Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika
w ostatnim dniu roku podatkowego. Aby rozliczyć PIT w Gminie
Bodzanów, nie musisz być tu zameldowany, wystarczy że
mieszkasz na terenie Gminy i w swoim zeznaniu podatkowym wpiszesz adres faktycznego zamieszkania na terenie
Gminy Bodzanów.

współfinansujesz między innymi: transport publiczny, edukację
dzieci, utrzymanie zieleni, rekreację, sport i kulturę, pomoc społeczną, rozwój infrastruktury, ochronę zdrowia.
Jak rozliczyć PIT w Gminie Bodzanów?
Jeśli rozlicza Cię pracodawca, który w Twoim imieniu wypełnia
PIT i przesyła go do Urzędu Skarbowego, wystarczy, że zgłosisz
mu swój aktualny adres zamieszkania na terenie Gminy Bodzanów i wskażesz właściwy Urząd Skarbowy tj. w Płocku.
Jeśli rozliczasz się sam lub ze współmałżonkiem, wystarczy, że
wpiszesz w formularzu PIT aktualny adres zamieszkania na terenie Gminy Bodzanów i złożysz zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (drogą
elektroniczną, osobiście lub poprzez nadanie deklaracji pocztą).

Dlaczego to ważne?
Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości do Skarbu Państwa. Duża jego część zostaje przekazana do gminy, w której został rozliczony PIT. W Gminie Bodzanów mieszka wiele osób,
które są zameldowane na terenie innych gmin i tam płacą
podatek. Pieniądze, które mogłyby wpłynąć na poprawę jakości życia naszych mieszkańców, nie trafiają do budżetu Gminy
Bodzanów.
Możesz sam decydować, gdzie trafią Twoje pieniądze. To dzięki Tobie Gmina Bodzanów może się dynamiczniej rozwijać!
Rozliczając PIT w naszej gminie, w której przecież mieszkasz,

Jeżeli rozliczenie PIT za 2016 r. zostało już wysłane, wówczas
możesz wypełnić dodatkowy, jednostronicowy dokument ZAP-3,
w którym zaktualizujesz dane dotyczące adresu zamieszkania.
Taki druk należy przesłać do Urzędu Skarbowego w Płocku.
Nie musisz zawiadamiać o zmianie miejsca zamieszkania
poprzednio właściwego Urzędu Skarbowego. Urzędy Skarbowe
same zaktualizują Twoje dane.
Jerzy Staniszewski
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Jubileusz 50-lecia pożycia par małżeńskich
„Miłość nie polega na tym, aby się wzajemnie przyglądać,
lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku”
Antoine de Saint-Exupéry

9 marca 2017 roku w Domu Dziennego Pobytu „Senior–WIGOR” w Stanowie           
w uroczystej oprawie odbył się Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 4 par
z terenu gminy, które w 1966 roku zawarły
związek małżeński.
Jubileusz obchodzili:
Państwo   
Irena i Stanisław Bombałowie,
Hanna i Waldemar Fabisiakowie,
Julianna i Władysław Kurzyńscy,
Krystyna i Mieczysław Rybiccy.
Gospodarz uroczystości   Wójt Gminy
Bodzanów - Jerzy Staniszewski zabierając głos powiedział „spotkaliśmy się dziś,
aby pochylić się nad ludzkim życiem realizowanym w małżeństwie i rodzinie.
50 rocznica ślubu to wydarzenie wyjąt-

kowe. Jest to czas zarezerwowany na
wspomnienia radosnych chwil, który jest
szczególną okazją do tego, by się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co Państwo
osiągnęli w ciągu trwania Waszego małżeństwa. To Państwa rocznica, jako Mąż
i Żona spędziliście ze sobą razem 50 lat
udowadniając wszystkim, że prawdziwa
miłość naprawdę istnieje. Prawdziwa, czyli taka która kocha radość i nadzieję, ale
nie boi się również trudnych i smutnych
wyzwań. Krocząc we dwoje małżeńskim
szlakiem, na swojej drodze napotykaliście  
radości i smutki”.
50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego, czyli Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do
spojrzenia na minione lata,
dokonania
podsumowań
i wzbudzenia refleksji nad
zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi.
To symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia istoty
związku małżeńskiego, to
wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych pokoleń.                    
     Wójt Gminy Bodzanów
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w do-

wód szczególnego uznania dla wartości
życia i trwałości rodziny oraz wdzięczności za ofiarny trud, odpowiedzialność
i poświęcenie dokonał uroczystego odznaczenia „Medalami za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”    
Życzenia dobrego zdrowia, radości, spełnienia najskrytszych marzeń i pragnień  
oraz wszystkiego co zawiera się w słowie
„szczęście„ Dostojnym Jubilatom złożyli
także  - Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów Paweł Różański oraz Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Renata Golat.  
Opracowała: Renata Golat

100 lat Pana Józefa Szczycińskiego
10 marca 2017 roku w Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR ” w Stanowie  
odbyła się niezwykła uroczystości – Pan
Józef Szczyciński z Gromic obchodził 100
rocznicę urodzin.
Wójt Gminy – Jerzy Staniszewski w słowach skierowanych do Jubilata   powiedział -  „Sto lat, to czas, który dla większości z nas zwłaszcza na początku życiowej
drogi, wydaje się nie do osiągnięcia, to
czas w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe
chwile szczęścia i niezmierzonej radości.

Sto lat życia to piękny wiek, nacechowany szczególną wartością, którą tworzyły lata doświadczeń naznaczone blaskiem
i cieniem codziennego życia.   To przeogromna skarbnica prawdy, źródło nadziei, z której korzystały - czerpiąc wiedzę
i dojrzałość - najdroższe Panu osoby.
Z wielką radością świętujemy wraz
z Panem Jubileusz 100-lecia urodzin. Przeżył Pan w swoim życiu wiele chwil radosnych, jak i też drastycznych, uczestnicząc
w doniosłych i trudnych  losach naszej Ojczyzny. Patrząc na Pana Jubileusz myślę  
z uznaniem i podziwem
o tych przeżytych przez
Pana 100 latach. Niewielu
ludziom dane jest świętować tak piękny Jubileusz.
Z okazji 100 rocznicy
urodzin składam Panu
w imieniu własnym i władz
samorządowych
Gminy
Bodzanów serdeczne gratulacje i gorące życzenia
zdrowia, szczęścia, pomyślności, miłości i szacunku najbliższych na
kolejne lata życia.   Niech
każdy dzień wnosi w Pana
7

życie coraz więcej ciepła i miłości, niech
napawa Pana radością  i poczuciem dumy
z życiowych doświadczeń”.
W uroczystości udział wzięli również  
Pani Marlena Mazurska Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, przedstawiciele Placówki
Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego   w Płocku, druhowie
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromicach i członkowie rodziny jubilata.
Wszyscy zgodnie życzyli dostojnemu
jubilatowi dobrego zdrowia, radości i wielu
kolejnych, pogodnych lat życia.
Opracowała: Renata Golat
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PRZEDSIĘBIORCO !!!
Przypominamy, że wszelkie czynności
związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Przestrzegamy przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie
rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych
rejestrów nie upoważnia do wykonywania
działalności gospodarczej na terytorium
Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące
konieczność uiszczenia opłaty za wpis do
„rejestru przedsiębiorców”, są w istocie
ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem.
Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo
opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów
w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty. Ewidencje
tworzone przez tego typu firmy stanowią
próbę powielenia ogólnodostępnych bez-

nieniem jest telefoniczne powiadamianie
o zbliżających się, ważnych terminach
i zmianach w przepisach. Nowe usługi to
kolejny krok w kierunku e-administracji.
Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

Załóż firmę przez telefon Jak to działa?
płatnych informacji o przedsiębiorcach,
zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON, w których rejestracja
jest całkowicie bezpłatna. Do wszystkich
przypadków oferowania wpisu do rejestru
przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

ZAŁÓŻ FIRMĘ
PRZEZ TELEFON!
Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe
usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia
2017 roku można zarejestrować własną
firmę przez telefon. Kolejnym udogod-

Załóż firmę przez telefon - Jak to działa?
W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane
niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma
sms z numerem wniosku, z którym może
udać się do dowolnego urzędu gminy.
Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży
do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis
elektroniczny.

Zestawienie prezentujące liczbę przedsiębiorców
pod względem rodzaju najczęściej wykonywanej działalności
Kod PKD

Nazwa

Liczba przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą

43.39.Z

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

92

43.31.Z

Tynkowanie

85

43.99.Z

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
nieklasyfikowane

82

49.41.Z

Transport drogowy towarów

81

41.20.Z

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

80

43.33.Z

Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian

77

43.34.Z

Malowanie i szklenie

76

43.32.Z

Zakładanie stolarki budowlanej

73

43.22.Z

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych

64

43.91.Z

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

61

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

60

43.21.Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych

53

45.20.Z

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli

53

Źródło - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Stan na dzień 14.03.2017 r.
Opracowała: Paulina Janowska

GMINA BODZANÓW W LICZBACH
/stan na dzień 31.12.2016r./

Liczba osób zameldowanych
/stan na dzień 31.12.2016r./
na pobyt stały

na pobyt czasowy

8 189

133

Liczba urodzeń
w 2016 roku

Liczba zgonów
w 2016 roku

Liczba wydanych
dowodów osobistych

70

95

825
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Statystyka mieszkańców Gminy Bodzanów wg wieku i płci
Przedział wiekowy

Liczba mężczyzn

Liczba kobiet

Łącznie

0-2

113

109

222

3

37

30

67

4-5

76

84

160

6

55

51

106

7

52

37

89

8-12

179

204

383

13-15

126

102

228

16-17

100

75

175

18

52

34

86

19-65

2 744

2 632

5 376

65<

518

779

1 297

Łącznie

4 052

4 137

8 189

Dane z rejestru wyborców Gminy Bodzanów
Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców

/stan na 31.12.2016r./

ogółem

wpisanych
z urzędu

wpisanych
na wniosek

Liczba wyborców skreślonych z
rejestru wyborców (osoby pozbawione prawa wybierania)

6 755

6 678

77

82
Opracowała: Renata Golat

Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Gospodarki Komunalnej oprócz
wiodących dziedzin, którymi się zajmuje,
jak wodociągi, kanalizacja, gospodarka
odpadami, utrzymanie dróg gminnych
i gospodarka mieszkaniowa, wykonuje
również zadania z zakresu realizacji funduszu sołeckiego,   bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz koordynuje
współpracę z gminnymi jednostkami OSP.
W okresie zimowym zorganizowaliśmy
i wykonaliśmy oddzielne pomieszczenie
narzędziowni na terenie naszego zaplecza technicznego. Pracownicy otrzymali
imienne książeczki narzędziowe, co polepsza kontrolę i wpływa na wzrost odpowiedzialności pracownika za powierzony
sprzęt i narzędzia.
W pierwszym kwartale bieżącego roku
przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników   w zakresie wykonywania prac
pielęgnacyjno – porządkowych, a przede
wszystkim obsługi pilarek mechanicznych.
Od 1 stycznia 2017 r. w ramach wewnętrznej polityki kadrowej, zespół konserwatorów stacji uzdatniania wody, został
poszerzony o jednego pracownika, który  
został   przygotowany merytorycznie oraz
wykonał odpowiednie badania lekarskie.
Aktualnie obsługą stacji i sieci wodociągowych zajmuje się czterech pracowników.
Ta zmiana wpłynie  na wzrost bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców Gminy
w wodę oraz na zwiększenie intensywności prac na sieci wodociągowej, a głównie
przy hydrantach p. poż.         

Usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków są jedną z najważniejszych dziedzin, którą się zajmujemy. W związku z tym, na bieżąco wykonujemy monitoring przeglądowy i kontrolny
wody surowej i uzdatnionej ze wszystkich trzech stacji uzdatniania wody z terenu Gminy Bodzanów oraz punktów na
przyporządkowanej sieci wodociągowej.
W oparciu o wyniki badań, które zostały
wykonane w 2016 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku
dokonał pozytywnej oceny funkcjonowania wszystkich stacji uzdatniania wody
z terenu naszej Gminy, stwierdzając przydatność dostarczanej   wody do spożycia
przez ludzi. Zatem działania jakie zostały wykonane w 2016 roku polegające na
wymianie złóż filtracyjnych w stacjach
uzdatniania wody w Reczynie i Leksynie
przyniosły zamierzony skutek. Wszystkie
otrzymane wyniki umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej i na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy.   
Powracając do sprawy modernizowanej w 2014 roku stacji uzdatniania wody
w Stanowie, która zaopatruje w wodę największą liczbę mieszkańców, nadal zdarzają się awarie wynikające bezpośrednio
ze źle przeprowadzonej inwestycji. Jednak
nasze skuteczne  działania nie pozwalają
na zachwianie procesów technologicznych uzdatniania wody, dzięki czemu jakość wody utrzymana jest na wysokim
poziomie. Natomiast zgłoszone przez nas
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wątpliwości dotyczące wspomnianej inwestycji nadal badane są przez prokuraturę.
Kolejna ważna sprawa to oczyszczanie
ścieków.
Z funkcjonujących dwóch oczyszczalni,
w zeszłym roku oprócz podstawowych
prac eksploatacyjnych, skoncentrowaliśmy się na pracy oczyszczalni w Nowym
Miszewie. Dokonaliśmy wymiany sterowników w oczyszczalni oraz przyległej
pompowni ścieków. Problem ze sterowaniem pojawiał się od kilku lat. Coraz częstsze awarie zmusiły nas do gruntownego
remontu układu sterowania. Aktualnie
oczyszczalnia ścieków pracuje bez zarzutów. Ponadto przy tej okazji dokonaliśmy
wymiany uszkodzonych elementów w ciągach technologicznych oczyszczalni oraz
wymieniliśmy pompę ściekową w pompowni.
W ramach prowadzonego bieżącego
monitoringu pracy oczyszczalni ścieków
wykonaliśmy badania ścieków surowych
i oczyszczonych. Wszystkie parametry
podyktowane pozwoleniami wodnoprawnymi nie zostały przekroczone. Poza tym
w ramach przeprowadzonej kontroli przez
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w oczyszczalni ścieków w Nowym Miszewie również dokonano poboru
ścieków, które nie wykazały przekroczeń
badanych parametrów.
Zasługujemy na to, aby mieszkać w ładnej, czystej i estetycznej okolicy. Wszyscy
lubimy gdy w naszym otoczeniu panuje
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porządek, ale czy dbamy o czystość chodników, placów oraz terenów zielonych,
z których korzystamy?
Niestety nie…
Mając na uwadze poprawę estetyki rozpoczęliśmy prace porządkowe polegające przede wszystkim na oczyszczaniu
rowów, poboczy jak również zalegających
w nich odpadów szczególnie po okresie
zimowym.
Sporym problemem są tzw. „dzikie wysypiska śmieci”  w naszej Gminie, w związku
z czym, na bieżąco wzywamy właścicieli
zanieczyszczonych działek do ich uprzątania. Otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń
od naszych mieszkańców na ten temat.
Nasze apele i praca na rzecz sprzątania
terenu Gminy już przynosi rezultaty dlatego, że coraz więcej mieszkańców nie  
pozostaje obojętnymi na zaśmiecanie
środowiska. Na wszystkie zgłoszenia reagujemy natychmiast. Sprawy związane
z utrzymaniem czystości będziemy egzekwować, zgodnie z przepisami prawa, aż
do osiągnięcia efektu.
Ponadto chcąc stworzyć odpowiednie warunki do utrzymywania czystości i porządku na naszym terenie zapewniamy mieszkańcom pozbywanie się zalegających,
niepotrzebnych odpadów poprzez organizowanie mobilnych zbiórek odpadów
wielkogabarytowych jak również zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Mieszkańcy mają również możliwość korzystania z dwóch funkcjonujących  na terenie Gminy Punktów Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, do których mogą
dostarczać posegregowane odpady.
Pod koniec minionego roku na terenie
Gminy w ramach umowy podpisanej z Polskim Czerwonym Krzyżem rozstawione
zostały pojemniki na odzież używaną, do
których mieszkańcy mogą wrzucać zbędną odzież, a my w ramach współpracy  
z PCK otrzymaliśmy bezpłatnie dwa rowery dla osób niepełnosprawnych, które
zostały przekazane potrzebującym.

W styczniu br. złożyliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie Delegatura w Płocku wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Bodzanów w 2017 roku”
w ramach Programu 2017 – 0Z – 14 „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”. Wnioskowana kwota dofinansowania stanowi
85% środków kwalifikowanych i wynosi
69 868,60 zł.
Kolejnym ważnym zadaniem realizowanym przez Wydział jest właściwe utrzy-

mywanie dróg gminnych oraz chodników.
Szczególnego znaczenia nabrała sprawa
ta w okresie zimowym w przypadku odśnieżania i zwalczania śliskości szlaków
komunikacyjnych.  Wielokrotnie w okresie
zimy, w zależności od potrzeb,  pracowaliśmy w ciągu dnia od wczesnych godzin
rannych, aby zapewnić mieszkańcom
Gminy bezpieczne korzystanie z dróg.  
Niestety w drugiej połowie minionego
okresu zimowego, opady deszczu i duże
ilości wód powierzchniowych dokonały
wielu zniszczeń dróg.

W ramach prowadzonych prac wykonaliśmy przegląd stanu nawierzchni dróg
gminnych po zimie. Niestety stan dróg wykonanych głównie w tzw. taniej technologii
jest fatalny. Te kilkuletnie drogi, użytkowane od około 7-8 lat w wielu miejscach po
prostu rozpadły się. Dokonaliśmy oględzin
dróg również z komisją Rozwoju i Działalności Gospodarczej Rady Gminy. Wpływ
na stan dróg ma
zarówno bieżące
użytkowanie, ale
często wykonanie
złej jakości podbudowy, a często
jej zupełny brak
oraz nieodwodnienie dróg, przez co
gromadząca
się
woda przyspiesza
degradację ich nawierzchni.
Ponownie „dała znać” o sobie droga Nowe Miszewo-Borowice wykonana
w 2012 r. na odcinku od oczyszczalni
ścieków w Miszewie do dworku w Borowicach.   Zmiana wykonania nawierzchni
w porozumieniu z inwestorem, czyli Gminą Bodzanów okazała się złym rozwiązaniem. Droga już po pierwszym roku użytkowania miała poważne uszkodzenia, po
okresie zimowym, co pogłębia się każdego następnego roku powodując, że koszty
napraw już w niedługim czasie mogą
przekroczyć wartość
inwestycji.   
Już teraz wiadomo,
że usunięcie wszystkich uszkodzeń dróg,
które jeszcze przez
wiele lat powinny
nam służyć praktycznie bez napraw, poniesie za sobą duże
wydatki.
Na bieżąco naprawiamy też gminne
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drogi gruntowe, w wielu miejscach zniszczone przez spływającą z pól po zimie
wodę, która wydrążyła w drogach rowy
o głębokościach do kilkudziesięciu centymetrów na kilkusetmetrowych odcinkach.
Najważniejszy wpływ na prace drogowe
w roku bieżącym będą miały środki z funduszu sołeckiego.
Zakupiliśmy tabliczki z nazwami ulic
dla miejscowości Bodzanów, Chodkowo,
Chodkowo Działki, Nowe Miszewo, Miszewo Murowane i Białobrzegi, które rozpoczniemy  montować w drugim kwartale br.
Nie bez znaczenia dla mieszkańców naszej Gminy jest również oświetlenie uliczne. Pod koniec grudnia 2016 r. podpisaliśmy nową umowę na świadczenie usług
oświetlenia. Skrócony został czas realizacji zgłoszeń reklamacyjnych z 14 dni roboczych do 7 dni. Utrzymana została na tym
samym poziomie stawka podstawowa za
użytkowanie i utrzymanie urządzeń oświetleniowych w wysokości 18,39 zł brutto za
jeden punkt świetlny miesięcznie. Ponadto obniżona została  cena zakupu energii
elektrycznej z dotychczasowych 0,253 zł
netto za 1kWh do 0,235 zł netto za 1 kWh.
Biorąc pod uwagę zużycie energii elektrycznej na ten cel w 2016 r. pozwoli to
zaoszczędzić kwotę ok. 4.000,00 zł brutto
za rok. W ramach umowy, po przeprowadzonych negocjacjach,   firma ENERGA
Oświetlenie Sp. z o.o. wykona oświetlenie drogi gminnej w Cieślach na odcinku
ponad 800 metrów oraz zamontuje dodatkowo dwie lampy w Stanowie i jedną
w Ramutówku.
W ramach gospodarki mieszkaniowej wykonujemy prace związane
z utrzymaniem mieszkań będących
w gminnym zasobie.
W związku z problemami (od wielu lat)
z ogrzewaniem budynku w Stanowie 61
wykonaliśmy remont kotłowni oraz regulację centralnego ogrzewania budynku.
Zamontowana automatyka umożliwia
nie tylko dowolne regulowanie ogrzewaniem budynku, ale też ma przyczynić się
do oszczędności zużywanego opału jak
również większego komfortu cieplnego.
Ponadto, naprawami tymi zlikwidowaliśmy
problem niedogrzewania w zimie części
mieszkań, który  praktycznie istniał od początku oddania budynku do zamieszkania.   
Wykonaliśmy również remont kotłowni
w budynku komunalnym w ChodkowieDziałkach ul. Miodowa 17 oraz w budynku
administracyjnym Urzędu Gminy.  
Ze względu na zły stan techniczny wymieniliśmy palnik w kotle c. o. w budynku
komunalnym w Miszewie Murowanym.
W ramach prac bieżących zrealizowaliśmy
remont dwóch lokali w budynku komunalnym w Mąkolinie 38, w których zamieszkały osoby najbardziej potrzebujące z listy
osób ubiegających się o przydział lokalu.
Na kolejne dwa lata podpisaliśmy umowy
najmu budynków mieszkalnych w Chodkowie 25, Stanowie 10 oraz w Miszewku
28. Przedłużone również zostały umowy
najmu na lokale w Borowicach 20 oraz
w Chodkowie-Działkach ul. Miodowa 17.
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Przygotowujemy się do wykonania prac
remontowych bezodpływowego zbiornika
na nieczystości płynne zlokalizowanego
przy budynku komunalnym w Stanowie
61. Zbiornik ten wymaga kapitalnego remontu.
Ponieważ specyfika współczesnych
zagrożeń powoduje, że społeczeństwo
staje przed problemami nie tylko klęsk naturalnych, ale także zagrożeń technologicznych oraz aktów terroru wymaga to od
nas zbudowania własnego systemu bezpieczeństwa oraz tworzenia narzędzi zarządzania kryzysowego. Bezpieczeństwo
jest najważniejszą wartością.
W związku z tym nieprzerwanie prowadzimy współpracę i wymianę bieżących
informacji z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płocku oraz innymi podmiotami
odpowiedzialnymi za tę sferę.
Reagujemy na zdarzenia zagrażające ludzkiemu życiu, zdrowiu czy mieniu
o każdej porze dnia i nocy. Szczególnie
dobrze układa się nam współpraca z naszymi gminnymi jednostkami OSP, czego
pozytywnym wyrazem była akcja usuwa-

nia   lokalnych podtopień na terenie Gminy, głównie w lutym tego roku. Jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy Bodzanów są bardzo ważnym elementem w zapewnianiu bezpieczeństwa
naszym mieszkańcom.
Poza sprawami związanymi z zarządzaniem kryzysowym realizujemy także zadania z zakresu obrony cywilnej oraz spraw
obronnych. Przygotowujemy oraz aktualizujemy w tym celu dokumenty planistyczne określające szczegółowo zadania
osób funkcyjnych w przypadku poważnych zagrożeń wynikających zarówno
z działalności człowieka jak i czynników
naturalnych. W skład powyższych zadań
wchodzi także prowadzenie kwalifikacji
wojskowej oraz akcji kurierskiej administracji publicznej.
24 marca 2015 r. Rada Gminy Bodzanów podjęła uchwałę 45/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w  budżecie Gminy środków stanowiących
fundusz sołecki.
Fundusz sołecki ma bardzo istotny
wpływ na angażowanie się mieszkańców
w działalność społeczną. To mieszkańcy

wsi w tym zakresie biorą odpowiedzialność za wygląd swoich miejscowości, to
od ich aktywności zależy lokalny rozwój.
Dzięki funduszowi sołeckiemu poznają koszty inwestycji, ale i   korzyści jakie
będą płynąć z realizacji wybranego przez
siebie przedsięwzięcia. Fundusz sołecki
sprawia, że mieszkańcy poznają funkcjonowanie budżetu w Gminie oraz kwestię
wydatkowania publicznych pieniędzy.
Przy pomocy Urzędu Gminy, mogą sami
rozwiązywać wiele problemów, które dotychczas nie były zauważane przez samorząd Gminy.
Chyba najważniejsze tu jest to, że informacja   na co wydać pieniądze publiczne
pochodzi bezpośrednio od mieszkańców.
Jest to nauka nie tylko wspólnego podejmowania decyzji, ale też podniesienie
wartości wspólnej pracy i zaangażowania
mieszkańców danego sołectwa.
W naszym Wydziale hołdujemy zasadzie, że aby mieć satysfakcję ze swojej
pracy, każdy mieszkaniec Gminy musi
otrzymać jak najlepszy produkt naszej
ciężkiej pracy.
Opracował: Marek Kwiatkowski

Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie
Rok 2017 Gminna Biblioteka Publiczna przywitała wspólna akcją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zarówno
w Bodzanowie jak i w Nowym Miszewie
udostępniono książki, które zostały wycofane ze zbiorów. Można było nabyć je
za symboliczną złotówkę. Akcja okazała
się miłym zaskoczeniem, gdyż łącznie
uzbieraliśmy około 300 zł. Ciekawostką
jest również fakt, że książka, którą zakupiono podczas licytacji wróciła do biblioteki. „Gottland” Mariusza Szczygła jest do
dyspozycji czytelników. Dziękujemy darczyńcy.

Zdjęciem Radnego Rady Powiatu Pawła Bogla, Biblioteka rozpoczęła kampanię
„Ja też czytam”. Czytanie ma moc przenoszenia w świat często niedostępny. Bez
względu na rodzaj literatury pozwala podróżować. Pobudza wyobraźnię, kształtuje światopogląd, udoskonala, rozwesela
i otwiera. Każdy ma taką możliwość. Do
akcji dołączył również Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski z wnuczkami.
Kolejne zdjęcia czekają na publikację. To
może być każdy z nas, zapraszam wszystkich chętnych i zainteresowanych do włączenia się w naszą kampanię.

Luty był czasem feryjnego wypoczynku
dzieci i młodzieży. Biblioteka przygotowała
kilka propozycji, m.in. spotkanie z poetką
Panią Anną Włochowską oraz warsztaty
dziennikarskie z Panią Renatą Kraszewską, pracownikiem Książnicy Płockiej.  
Obydwa wydarzenia pozostaną w pamięci
nie tylko ze względu na fantastyczne prowadzące, ale również ze względu na ciekawe treści przedstawione w niekonwencjonalny sposób.
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Ostatni piątek ferii świętowaliśmy
w Publicznym Gimnazjum w Bodzanowie.
Można było wybrać się na jeden z filmów
proponowanych przez Bibliotekę. Młodsze
dzieci mogły obejrzeć spektakl teatralny
pt.: „Wyobraźnia czeka ukryta w bibliotekach”. Młodzi aktorzy Teatru „Maska”
z Krakowa wspólnie z widzami odkrywali
tajemnice zawarte w książkach. Dzieci
bardzo żywiołowo reagowały na przygody
bohaterów i mamy nadzieję, że z ciekawością odwiedzą naszą bibliotekę.

GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY BODZANÓW
Gminna Biblioteka Publiczna wychodzi również poza mury swojej siedziby.
W styczniu uczestniczyliśmy w debacie
o
czytelnictwie,
która odbyła się
w zaprzyjaźnionej
księgarni
kameralnej „Czerwony
atrament”. Nie odmówiliśmy sobie
również spotkania
z interesującym reportażystą Mariuszem Szczygłem,
również w „Czerwonym atramencie”.

Kolejne miesiące otwierają przed nami
wiele możliwości. W planach mamy konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem”, do którego eliminacje odbyły się
już 20 marca 2017 roku w Niepublicznej
Szkole Podstawowej w Nowym Kanigowie.
Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie została zgłoszona do Ogólnopolskiej Akcji „Noc Bibliotek”, której
organizatorem jest Centrum Edukacji
Obywatelskiej, a Patronem Honorowym
Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach tej Akcji, 3 czerwca Biblioteka w Bodzanowie będzie czynna od godz. 18:00
do 23:00. W planach ciekawe spotkania
i niespodzianki.
2 września tego roku
będzie Dniem Narodowego Czytania. Drogą
głosowania w plebiscycie na wybór dzieła wygrało „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Już
możemy tworzyć w wyobraźni przepiękną scenerię wspólnego czytania w Gminie Bodzanów,

które odbędzie się w Szkole Podstawowej
w Cieślach.
Biblioteka zakupiła nowe książki. Zarówno w Bodzanowie jak i w Nowym Miszewie można skorzystać z bogatej oferty
powieści, reportaży i historii. Z przyjemnością zaparzymy dla państwa herbatę
bądź filiżankę świeżej kawy. Serdecznie
zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-16:00.
Zapraszamy
do
zapoznania
się
z naszą nową stroną internetową
www.bodzanow.naszabiblioteka.com oraz
polubienia nas na fb:)
Gminna Biblioteka Publiczna
w Bodzanowie
ul. Miodowa 17, Tel. 24 2607257
Filia Miszewo Murowane
ul. Południowa 13, Tel. 24 2607030
					
Opracowała: Barbara Jachura

Zdjęcia pochodzą z archiwum Gminnej
Biblioteki Publicznej w Bodzanowie

Rok 2017 – Rokiem Rzeki Wisły
W tym roku przypada 550 rocznica pierwszego wolnego flisu na Wiśle. Wydarzenie to było bardzo ważne dla rozwoju naszego kraju.
Z tego też względu rok 2017 został ustanowiony Rokiem Rzeki Wisły. Gmina Bodzanów planuje kilka imprez plenerowych związanych z tymi obchodami, między innymi będą to: teatr na wodzie, Nadwiślańskie wesele, rajd rowerowy, konkurs fotograficzny. Na tę
okoliczność radny naszej gminy Pan Waldemar Niedzielski ułożył fraszkę.

Rzeka cudów
Polska Rzeka nasza święta Wisła.
W blasku słońca cała srebrem się rozbłysła.
i chcąc swym miłosnym splotem
przytulić pokryte śnieżnobiałą pianą błękitne fale morskie,
to musi z wielkim trudem przepłynąć całą Polskę.
Jest to rzeka zwyczajna jak wiele innych.
Skromna, raz płytka powolna, innym razem bystra i przeogromna.
Z Baraniej Góry wypływa jej skromny ciek.
I powiedz mi Wisło - Ty żeś taka zwyczajna i skromna,
a jesteś królową wszystkich rzek.
Pytanie do Stwórcy - kiedy wszechświat tworzył
I losy naszego świata jeszcze ważył,
To już w tym okresie naszą świętą Rzekę Wisłę patronatem
Matki Bożej obdarzył
I z woli to Marii Matki Bożej tu w Kępie Polskiej miał miejsce cud.
Bo tu właśnie znad Wisły Matki Bożej wywodzi się ród,
a dowodem na to jest Panienka Kępska.
Nasza najświętsza przemiła, która właśnie tu w Kępie Polskiej,
nad Wisłą się urodziła.

I dzięki tym świętością Kępa Polska na cały świat słynie,
a my mieszkańcy ku czci Maryi Kępskiej wybudowaliśmy tu oto
tą piękna świątynię.
Niejeden to cud tę rzekę jeszcze wysławił,
kiedy w latach dwudziestych pan naczelnik Piłsudski,
naszą ojczyznę od inwazji sowieckiej wybawił.
I choć szczęście trwało krótko i czar wolności szybko prysnął,
to miał tu miejsce drugi cud – Cud Nad Wisłą.
Obecne święto zwane rokiem Wisły,
jest następnym cudem w 2017 roku.
To że my Polacy tu nad Wisłą możemy świętować wolność i pokój.
Świętujcie Polacy pokój i cieszcie się wolnością,
która nie na zawsze jest dana i może jeszcze nie wszędzie.
O jedno tylko was proszę bądźcie zawsze Polakami, szanujcie się
nawzajem,
to nad tą Wisłą jeszcze wiele cudów będzie.

Z życia Gminnego Centrum
Kultury i Sportu
w Bodzanowie
Kolędowanie z The Voice Orkiestra
Rok 2017 rozpoczęliśmy kolędowaniem z zespołem wokalnym The
Voice Orkiestra prowadzonym przez Pana Marcina Jędrzejewskiego.
Występy naszej grupy można było usłyszeć w kościołach w Nowym Miszewie, Święcieńcu i w Bodzanowie.
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25. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
w Bodzanowie
Tegoroczny sztab gminny w Bodzanowie stanowili   pracownicy Gminnego
Centrum Kultury i Sportu, a szefem sztabu
po raz pierwszy była Wanda Jakubowska-Nowacka.
Ponad 37 tys. złotych – tyle pieniędzy
zebrali   wolontariusze w gminie Bodzanów podczas 25. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy! Kwota ta była rekordowa, porównując z rokiem ubiegłym,
wyższa o ponad 11 tys. złotych.
Jubileuszowy Finał był wyjątkowy! Mnóstwo życzliwych ludzi, czerwonych serduszek na kurtkach i puszek z logo WOŚP,
a przede wszystkim przesympatyczni wolontariusze. Tak wyglądała Gmina Bodzanów 15 stycznia 2017 roku.   W tym roku
celem była zbiórka pieniędzy na rzecz
dzieci i seniorów -  środki przekazano na  
zakup specjalistycznego sprzętu dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach
ogólnopediatrycznych oraz zapewnienia
godnej opieki medycznej seniorom.

W tym samym czasie odbywała się choinka szkolna zorganizowana przez Zespół
Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie połączona z tegorocznym Finałem
WOŚP.

W godzinach popołudniowych na przybyłych do Szkoły Podstawowej w Bodzanowie gości czekała masa atrakcji.
Były występy uczniów,   harcerzy, zespołu wokalnego The Voice Orkiestra oraz
Edyty Krakowskiej, uczennicy Gimnazjum
w Nowym Miszewie. Dodatkowymi atrakcjami był pokaz zumby, cheerleaderek
oraz karate. Dużym powodzeniem cieszyły się licytacje. Do zdobycia było wiele cennych przedmiotów, w tym koszulki
z autografami piłkarzy ręcznych Orlen Wisły Płock i piłkarzy nożnych Wisły Płock,
piłka z autografem Zbigniewa Bońka,
a także karty VIP do klubu Ambra oraz
zestawy kosmetyków AVON. Swoją cegiełkę dołożył także Starosta Mariusz Bieniek, który zaproponował na ten cel, dzień
w swoim fotelu. Propozycja ta spotkała
się z dużym zainteresowaniem, ostatecznie została wylicytowana za kwotę 350 zł.  
Kosz z przetworami z ogrodu Wójta naszej
gminy - Jerzego Staniszewskiego został
sprzedany za rekordową sumę 400 zł.
Dzień rozpoczęliśmy imprezami towarzyszącymi   pn. Off Roadowy 25. Finał
WOŚP  oraz Motociekawy Wrak Race dla
Orkiestry  których organizatorami byli Wojciech Janowski GROSZEK OFF ROAD
oraz Adam Mrożkiewicz.  Spotkania miały
charakter integracyjny z odrobiną rywalizacji. Całkowity dochód z imprez został
przekazany na poczet 25. Finału WOŚP
w Bodzanowie.
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Najwyższe kwoty do puszek zebrali:
Wojciech Janowski – 10 002,00 zł
Karolina Zajfert (SP w Cieślach) –
1 380,58 zł
Filip Bartosinski (Gimnazjum im. POZ
w Bodzanowie) – 1 158,39 zł
Bożena Pietrzak (DPS Miszewo) – 261,69 zł
Julia Koziczyńska (ZPO Miszewo) –
561,80 zł
Maria Owczarzak (Gimnazjum Miszewo) –
228,67 zł
Natalia Grzelak (SP Kanigowo) –
570,92 zł
Aleksandra Pokorska (SP Bodzanów) –
262,81 zł
Najmłodszym wolontariuszem była Malwina Kurek.
Serdeczne podziękowania należą się
dzielnie kwestującym wolontariuszom,
darczyńcom, instytucjom i osobom, które
przekazały przedmioty na licytację, stowarzyszeniom, przedstawicielom jednostek
oświatowych, jednostkom Ochotniczej
Straży Pożarnej z Nowego Kanigowa
i Bodzanowa, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek podległych oraz niezawodnej zmotoryzowanej grupie przyjaciół
Gminy na czele z Panem Wojciechem
Janowskim. Bez Was wszystkich, bez
mieszkańców Gminy, nie osiągnęlibyśmy
tak spektakularnego wyniku, dzięki któremu zajęliśmy pierwsze miejsce spośród
kwestujących gmin w powiecie.

„Z PODWÓRKA NA STADION O
PUCHAR TYMBARKU”
19 stycznia odbyły się pierwsze rozgrywki na szczeblu powiatowym „Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”. Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Bodzanowie wspólnie z KS Huragan
Bodzanów oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym SOKÓŁ zgłosiło dzieci
do udziału w turnieju piłki nożnej w trzech
kategoriach wiekowych tj. U-8, U-10, U-12.
Najlepiej poradziła sobie najmłodsza
z naszych grup sportowych awansując do
finału na szczeblu wojewódzkim.

GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY BODZANÓW
Konkurs na najpiękniejszą
kartkę walentynkową
W związku z Dniem Zakochanych
ogłosiliśmy konkurs na Najpiękniejszą
Kartkę Walentynkową, który który cieszył się bardzo   dużym zainteresowaniem. Do udziału zgłosiło się   ponad 40
osób, w tym dzieci, młodzież i dorośli.
Kartki wykonane były różnymi technikami
i charakteryzowały się dużą pomysłowością co sprawiło, że trudno było wybrać
najlepsze.
I miejsce - Patrycja Śwital
II miejsce - Ewa Kędzierska
III miejsce - Julia Trzeciak
Wyróżnienia otrzymały: Natalia Rewak,
Aleksandra Trzeciak, Amelia Rybicka,
Wiktoria Rybicka, Patrycja Rybicka, Dagmara Śmigalska.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim za
udział w konkursie!

Dla młodszych uczestników zorganizowaliśmy zajęcia plastyczne, taneczne, kulinarne, zajęcia językowe oraz gry i zabawy.

Deblowy Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Wójta
Gminy Bodzanów „Tenis
Stołowy Łączy Pokolenia”
W sobotę 25 lutego 2017 r. w Zespole
Placówek Oświatowych w Bodzanowie
odbyła się pierwsza edycja deblowego turnieju w tenisie stołowym zorganizowana
przez Gminę Bodzanów, Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Bodzanowie oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ.
Otwarcia, jak i wręczenia nagród dokonał
gospodarz imprezy, Wójt Gminy Bodzanów  Jerzy Staniszewski. Do udziału zgłosiło się dwanaście par z: Gąbina, Nowego
Duninowa, Płońska, Płocka, Radzanowa,

Małej Wsi, Nowej Góry oraz z Bodzanowa. Pierwszy Deblowy Turniej Tenisa Stołowego wygrali zawodnicy z gminy Gąbin:
Krzysztof Stępniak i Grzegorz Brochocki,
drugą lokatę wywalczyła para z Nowej
Góry: Błażej Podolski i Wojciech Wachol,
na trzecim miejscu uplasowała się para
z Płońska: Łukasz i Paweł Brzeszkiewicz.
Puchar dla najefektowniej grającego tenisisty otrzymał zaledwie siedmioletni Miłosz Milczarski z Gminnego Klubu Sportowego Fala w Nowym Duninowie, który
ufundowało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ. Oprócz zaciętej rywalizacji i emocjonujących wymian tenisowych przez całe zawody towarzyszyła
miła, rodzinna atmosfera.

Opracowała:
Wanda Jakubowska – Nowacka
Zdjęcia pochodzą z archiwum Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie

Zapraszamy od 1 sierpnia 2017 r. do
składania nowych wniosków!
Ferie 2017 w Gminnym
Centrum Kultury i Sportu
Druga połowa lutego to okres ferii zimowych w naszej gminie. To czas, w którym
dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach
zorganizowanych przez GCKiS. Dla kobiet przygotowaliśmy spotkanie pokazowe
z przedstawicielką AVON, aby zasięgnąć
cennych porad dotyczących makijażu oraz  
pielęgnacji ciała.

Świadczenia Rodzinne i świadczenia 500+
- nowy okres zasiłkowy 2017/2018.
Od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Przy ubieganiu się o świadczenia obowiązywać będą dochody członków rodziny z 2016 r. po
uwzględnieniu dochodu utraconego i uzyskanego. Zapraszamy rodziny, wnioskodawców do przygotowania się do złożenia wniosku o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500 + i fundusz alimentacyjny.
Wniosek o świadczenia będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzanowie w Dziale Świadczeń Rodzinnych, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. Zachęcamy wnioskodawców do składania dokumentów przez
internet. Jest to bardzo prosta i wygodna forma dla klienta.
E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu
•  empatia.mrpips.gov.pl
•  PUE ZUS
•  ePUAP
•  bankowość elektroniczna
We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach wymagane jest zalogowanie się
na dany portal lub posiadanie dostępu internetowego do osobistego konta bankowości elektronicznej.
Wnioski w wersji papierowej będą dostępne od 1 lipca 2017 r. w Dziale Świadczeń
Rodzinnych.
Pracownicy działu udzielają informacji pod numerem telefonu 24/ 260-79-08 lub
e-mail: swiadczeniarodzinne@bodzanow.pl
swiadczeniawychowawcze500plus@bodzanow.pl
funduszalimentacyjny@bodzanow.pl
Opracowała: Mirosława Żaglewska
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Senior WIGOR
Dzienny Dom Pobytu „Senior-WIGOR”
w Stanowie zaczął funkcjonować w grudniu 2015 r. Od momentu swojej inauguracji
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród
lokalnej społeczności seniorów. Godziny
pracy placówki to 7.00-15.00, od poniedziałku do czwartku i 7.00-18.00 w piątek.
W placówce są zatrudnieni: instruktor terapii zajęciowej, opiekun osób starszych,
pomoc medyczna i pracownik gospodarczy. Codziennym zadaniem personelu,
jest przede wszystkim tworzenie miłej,
rodzinnej atmosfery naszego domu i dbanie o bezpieczeństwo jego uczestników.
W naszym domu organizujemy imieniny podopiecznych, imprezy integracyjne, świąteczne, bale sylwestrowe oraz
wycieczki. Zdjęcia z naszej działalności
można podziwiać na stronie naszego facebooka. Nasi seniorzy chętnie dbają
o wizerunek swojego domu. Już na samym początku działalności wiosną 2016 r.
przygotowali piękny ogród kwiatowy, który
stał się miejscem wypoczynku. Seniorzy
uczestniczą w organizowanych zajęciach.
Korzystają z gier planszowych, zajęć gimnastycznych, plastycznych, kulinarnych

i manualnych. W lutym bieżącego roku
rozpoczęto rehabilitację uczestników naszej placówki.
Posiadamy profesjonalnie wyposażony
gabinet rehabilitacyjny, w której nasi fizjoterapeuci starają się usprawnić fizycznie seniorów. Gabinet wyposażony jest
w sprzęt do wykonywania ultradźwięków,
laser, lampę sollux. W 2016 r. został zakupiony do gabinetu rehabilitacji UGUL
wraz z osprzętem (kabina do ćwiczeń,
do zawieszeń - stanowisko usprawniania
leczniczego).  

Nasza placówka wyposażona jest
w przestronną kuchnię, szatnię, jadalnię,
świetlicę, trzy toalety przystosowane dla
osób niepełnosprawnych, salę telewizyjną, gabinet zabiegowy, oraz sypialnię,
w której można odpocząć w trakcie zajęć. Gwarantujemy również wykonanie

drobnych zbiegów medycznych takich jak
np.: pomiar ciśnienia, zrobienie opatrunku
i pomoc przy wykonywaniu czynności higienicznych takich jak np.: golenie, kąpiel
dla osób, które tego potrzebują. Współpracujemy z Dziennym Domem Pobytu w Małej Wsi i Drobinie. Nasi seniorzy
chętnie się ze sobą spotykają i zawierają
znajomości na imprezach integracyjnych.
Wspólnie celebrujemy okolicznościowe
święta oraz pielęgnujemy tradycje i obyczaje, czego przykładem może być ciekawe i pełne humoru karnawałowe spotkanie
zaprzyjaźnionych domów w Tłusty Czwartek 23 lutego 2017 r.
Placówka działa na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa. Wszystkie chętne
osoby, które ukończyły 60 rok życia, zapraszamy do odwiedzenia naszego domu,
a informacje związane z uczestnictwem
w zajęciach i rehabilitacji, można uzyskać
na miejscu lub w GOPS
w Bodzanowie.
Pragniemy nadmienić, że z rehabilitacji
mogą korzystać jedynie osoby w wieku 60
+, które są uczestnikami Dziennego Domu
Pobytu „Senior-WIGOR”.
Opracowali:
Natalia Zych, Konrad Sierankowski

Stypendium socjalne
w GOPS Bodzanów

Centrum Wolontariatu przy
GOPS w Bodzanowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie
informuje, że od dnia 10 sierpnia 2017 r. będą wydawane druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego
- pomoc materialna dla uczniów. Wypełnione wnioski, poświadczone przez Dyrektora szkoły, do której uczęszcza
uczeń wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody
członków rodziny ucznia należy złożyć w GOPS w Bodzanowie w okresie 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tj. dochód netto na
osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty
514 zł, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium nie przysługuje uczniom klas
zerowych, uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie
gminy Bodzanów, uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, gdy
łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza
1820,00 zł miesięcznie.

Centrum Wolontariatu aktywnie działa w naszej gminie od prawie
3 lat zrzesza 54 aktywnie działających wolontariuszy, którzy poświęcają swój wolny czas i energię, angażując się w działania na rzecz
ludzi, organizacji czy idei. Pracują z solidnym zaangażowaniem czując potrzebę pomagania innym i dostrzegają fakt, że swoim działaniem mogą wiele uczynić.
Ogrom pozytywnej energii życiowej wkładają w prace organizowane przez Centrum, tj. usługi opiekuńcze oraz wszelkie imprezy
plenerowe (Jarmark Norbertański, Terenowy Dzień Dziecka, Dni
Bodzanowa, Bieg Bodzanowski, Bieg Krasnali, Pikniki Rodzinne,
zbiórki żywności, akcje na rzecz DKMS, Groby Niczyje, pomoc
w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy).              

Opracowała: Teresa Benirowska
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W dniu 8 grudnia 2016 r. w naszej gminie zorganizowana została uroczysta Gala
z okazji Dnia Wolontariusza. Ten szczególny dzień jest jedną z niewielu okazji,
aby podziękować tym wspaniałym młodym ludziom za bezinteresowność i wytrwałość. Imprezę w ramach wolontariatu
poprowadził Paweł Bogiel – Radny Po-

wiatu Płockiego. Podziękowanie w formie
książek oraz upominki ufundowane przez
Starostwo Powiatowe wręczyli: Jerzy Staniszewski -Wójt Gminy Bodzanów, Karolina Koper - p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa
Powiatowego w Płocku oraz Bogusława
Bartczak – Kierownik GOPS.

Warto wierzyć, że w każdym z nas istnieje głęboka potrzeba pomagania. Często nie mamy wolnej chwili czy energii by
zaangażować się dla innych, a doświadczenia wolontariuszy pokazują, że nie tylko to, co przynosi finansowy zysk jest wartościowe, że warto dać się ponieść oraz
odnaleźć siebie, za darmo.
Ty też możesz podarować cząstkę siebie
innym…
ZAPRASZAMY
Centrum Wolontariatu
przy GOPS w Bodzanowie,
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów.
Tel. 24/ 260 70 06 wew. 131
Opracowała: Marzena Czernicka

Profilaktyka
W styczniu 2017 r. Gmina Bodzanów
dokonała zapytania ofertowego o świadczenie usług prowadzenia punktów terapeutyczno-konsultacyjnych w Bodzanowie
i Nowym Miszewie.
1 lutego uruchomiono poradnictwo terapeutyczno-konsultacyjne, w których konsultację prowadzą certyfikowani terapeuci
uzależnień oraz psycholog.
Ze środków przeznaczonych na prowadzenie profilaktyki uniwersalnej w okresie
styczeń – marzec 2017 r. dofinansowaliśmy turniej „Tenis Stołowy Łączy Pokolenia”, który zorganizowaliśmy w ramach
kampanii „Rodzina na Tak” oraz program
realizowany przez Szkolną Grupę Działania LODOŁAMACZE w gimnazjum
w Nowym Miszewie pt.„Biała szkoła alternatywą dla mediów i używek”. Dofinansowaliśmy również bajkę terapeutyczną
dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bodzanowie.
W marcu w szkołach podstawowych
oraz gimnazjach w Nowym Miszewie
i Bodzanowie Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku przeprowadził

wśród młodzieży rekomendowany przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych program pn. NOE
i DEBATA.
10 marca Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali wyjazd na program profilaktyczny „NIEĆPA,
2017” w którym uczestniczyła młodzież
gimnazjalna, rodzice oraz podopieczni
asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Bodzanowie. Program nakierowany był na problem uzależnienia
od narkotyków. Ukazywanie dzieciom
i młodzieży właściwych postaw w rodzinie
i społeczeństwie jest najlepszą profilaktyką zapobiegającą podejmowaniu zachowań ryzykownych a pozytywne kontakty
w rodzinie, wspólne spędzanie wolnego
czasu, rozwijanie rodzinnych pasji i ciekawe hobby pozytywnie rozwijają młodego
człowieka i pozwalają na przezwyciężanie
jego własnych słabości.
Zachęcamy do czytania czasopism
profilaktycznych takich jak REMEDIUM

i ŚWIAT PROBLEMÓW. Drugi numer już
trafił do szkół i bibliotek publicznych na terenie gminy Bodzanów. W czasopismach
znajdziecie najnowsze informacje na temat uzależnień, rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie oraz informacje
na temat problemów opiekuńczo – wychowawczych naszych dzieci.
W sposób ciągły prowadzimy działania dot. leczenia uzależnienia od alkoholu osób zgłoszonych do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii. Aktualnie komisja zgłosiła
3 sprawy dot. leczenia osób nadużywających alkoholu do Sądu Rejonowego
w Płocku.
Motywem naszych działań w 2017 roku
jest hasło kampanii społecznej, w którą zaangażowany jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Gminne Centrum
Kultury i Sportu oraz Publiczna Biblioteka
w Bodzanowie. pn. „RODZINA na TAK”.
Opracowała: Mirosława Żaglewska

Informacja
dotycząca dyżurów w punktach konsultacyjno- terapeutycznych
w Bodzanowie i Miszewie Murowanym
Punkt konsultacyjno- terapeutyczny
w Bodzanowie
Certyfikowany terapeuta uzależnień

Spotkania indywidualne:
w pierwszy, drugi i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 15.15 – 17.15
(w budynku ośrodka zdrowia w Bodzanowie wejście obok biblioteki)
Spotkania grupowe:
w pierwszy, drugi i trzeci wtorek miesiąca w
godz. 18.00 – 20.00 w „spichlerzu” DPS w
Miszewie

Certyfikowana terapeutka
uzależnień

Psycholog

Punkt konsultacyjno- terapeutyczny
w Miszewie Murowanym

Spotkania indywidualne:
w drugi i czwarty czwartek miesiąca
w godz. 16.00 – 19.00
(w budynku ośrodka zdrowia w Bodzanowie wejście obok biblioteki)
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Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie
Nowy rok 2017 przyniósł nam kolejne cele do realizacji, marzenia
i perspektywy działania na rzecz społeczności lokalnej. Wzorem ubiegłego
roku włączyliśmy się w pomoc Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, która
w tym roku odbyła się 15 stycznia 2017
r. w Zespole Placówek Oświatowych
w Bodzanowie. Na licytację przekazaliśmy
voucher uprawniający do udziału w Balu
Walentynkowym, który zorganizowaliśmy 12 lutego 2017 r. w Sali Bankietowej
Szmaragdowy Dwór w Nowym Miszewie.
Na naszym karnawałowym spotkaniu
przeprowadziliśmy loterię fantową, z której uzyskaliśmy 1500 zł. Środki te zostaną
przeznaczone na działalność statutową
stowarzyszenia. 25 lutego mieliśmy zaszczyt być współorganizatorem I turnieju
tenisa stołowego „Tenis Stołowy łączy Pokolenia” o puchar Wójta Gminy Bodzanów.
Stowarzyszenie ufundowało dodatkową
nagrodę - puchar i dyplom dla zawodnika, który zaprezentował najbardziej efektowną grę w turnieju. Nasze serca zdobył
siedmioletni Miłosz Milczarski z Gminnego
Klubu Sportowego FALA w Nowym Duninowie.

Mamy nadzieję, że
w 2018 r. nasza nagroda pozostanie w Gminie
Bodzanów. Zachęcamy
do trenowania tej dyscypliny sportowej dzieci
i młodzież wraz z rodzicami.
       Z dniem 1 kwietnia
2017 rozpoczynamy realizację naszego nowego projektu „Wsparcie
Dzieci Niepełnosprawnych” w ramach, którego zorganizujemy
poradnictwo terapeuty behawioralnego psychologa, hipoterapię oraz zdrowotne
kąpiele solankowe w Uzdrowisku Wód
Termach w Uniejowie. Zapraszamy rodziców dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
do bezpłatnego uczestnictwa w projekcie.
Kontakt podany jest na naszej stronie internetowej oraz na Facebook. Projekt jest
realizowany dzięki dotacji otrzymanej od
Wójta Gminy Bodzanów w wys. 5.000 zł
w ramach przeprowadzonego konkursu
ofert dla organizacji pozarządowych na
realizację działań w gminie Bodzanów na
rzecz osób niepełnosprawnych.
Naszym artystycznym wydarzeniem
jest zorganizowany konkurs fotograficzny „Cztery pory roku nad Wisłą. ROK
RZEKI WISŁY 2017 w Gminie Bodzanów”, którego partnerem jest Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie.
Chcielibyśmy w ten sposób wyróżnić wyjątkowość położenia naszej Gminy Bodzanów nad królową polskich rzek. Regulamin konkursu dostępny jest na naszej
stronie internetowej w zakładce Projekty.
Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa

w tym wyjątkowym konkursie promującym
w naszej gminie walory przyrodnicze nadwiślańskiego krajobrazu. Czekają na Was
nagrody, a zwycięskie zdjęcia znajdą się
na okładkach gminnego kalendarza na
2018 r. Czekamy na Wasze prace.
Mamy nadzieję, że perspektywa 2017
roku przyniesie nam kolejne doświadczenia i szansę rozwoju, ponieważ nasze
plany skupiają się wokół włączeniu się
w wydarzenia sportowe i artystyczne,
które odbędą się na terenie naszej gminy. Zapraszamy osoby zainteresowane
współpracą z nami w formie partnerstwa
finansowego oraz organizacyjnego.
Jeśli ważny jest dla Was rozwój naszej
Gminy Bodzanów w przestrzeni społecznej   zachęcamy do przekazania
1 % podatku należnego na nasze działania  wpisując w zeznaniu podatkowym nr
KRS: 0000138075  w tytule  „dla Sokoła”
Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.sokol-bodzanow.pl
Mirosława Żaglewska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

TEAM RUNERS… Nasze Sokoły
Młodzi, zdolni i pełni sportowej pasji.
Tak można nazwać wyjątkową grupę,
która uprawia biegi w Gminie Bodzanów.
W upalnym słońcu, deszczu, zimnym wietrze, błocie i mrozie biegną by wygrać.
Biegacze promują naszą gminę w najdalszych zakątkach kraju i świata. Biegają
indywidualnie i grupowo. Miedzy nimi zawiązały się przyjaźnie i miłość do sportu… miłość  do biegania. Na podwalinach
tej pasji od 3 lat organizowany jest przez

Gminę Bodzanów Bieg Bodzanowski
o puchar Wójta Gminy. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnęło do nas sponsorów,
liderów i ludzi, którym zależy na lokalnym
rozwoju.
V Bieg Zimowego Dziadka w Kucharach
Królewskich, 3 Bieg Powstania Styczniowego w Kucharach Żydowskich, 3 BIEG
PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
TROPEM WILCZYM W PŁOCKU to tylko
niektóre biegi, które rozpoczęły biegowy
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sezon 2017 dla naszych biegaczy. Absolutną królową biegów w naszej gminie
ale również formalną królową maratonów
2016 roku jest Aneta Głowacka z Chodkowa. Tam gdzie się pojawi deklasuje
pozostałe uczestniczki i staje na podium.
Dyplomy, medale, statuetki i puchary zapełniają półki jej mieszkania. Wspieramy
takie działania i chcemy aby były widoczne. To pochwała zdrowego stylu życia i aktywności, którą każdy powinien uprawiać.

GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY BODZANÓW
W naszej gminie prężnie rozwija się
również społeczność rowerowych pasjonatów, miłośników aktywnego wypoczynku na dwóch kołach. Fanem tej dyscypliny
jest Radny Gminy Bodzanów Krzysztof
Lewandowski, który zaliczył już pierwsze występy na wielu   zawodach, a sezon 2017 rozpoczął od Wieliszewskiego
Crossingu Zima 2017 na dystansie 14 km
z bardzo dobrym wynikiem.
Korzystając ze stwierdzenia, że rower
jest cudownym środkiem lokomocji   zachęcamy Was do udziału w „Rajdzie Rowerowym z biegiem Wisły”, który odbędzie
się w Kępie Polskiej 14 sierpnia 2017 r.

a impreza będzie połączona z „Teatrem
na wodzie” sztuką przedstawioną w plenerach nadwiślańskiego brzegu. Odwiedzajcie stronę www.bodzanow.pl oraz fanpage
Gminy Bodzanów bo miłośników rowerów
nie może zabraknąć na trasie rajdu, którą
specjalnie dla Was przygotuje Wojciech
Janowski, pasjonat rajdów samochodowych i barwna osobowość wydarzeń OFF
ROAD 4x4.
Opracowała Mirosława Żaglewska

110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowie
Pożary należały od wieków do najstraszniejszych plag polskich miejscowości. Gęsta, najczęściej łatwopalna zabudowa,
w przypadku pożarów często prowadziła
do doszczętnego zniszczenia dotkniętych
nimi wsi i miasteczek. W różny sposób starano się przed nimi ustrzec a w przypadku
pojawienia się ognia walczyć z nim. Organizowano stróże nocne a przy domach
trzymano beczki napełnione wodą. Przez
cały XIX w. organizację ochrony przeciwpożarowej w Bodzanowie organizowano
według obowiązujących wtedy przepisów,
najpierw pruskich potem Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, Według zarządzeń  księcia Namiestnika z lat
1815 i 1817 r. każde miasto i większe osiedle zobowiązane było utrzymywać sprzęt
ratowniczy zwany „narzędziami ogniowymi”, ustawiony w centrum miasteczka.
W praktyce jego przydatność była znikoma,
w czasie gaszenia ognia łamały się drabiny, rozpadały rozeschnięte beczki. W czasie pożaru Bodzanowa w 1894 r., okazało
się , że: „miasteczko nie posiada prawie
wcale narzędzi ogniowych. Sikawka stała
od czterech lat nieużywana, beczki zaś
były rozeschnięte, że zanim po napełnieniu ich odjechano do ognia, wszystka woda
przez szpary wyciekła” . Poprawa sytuacji
nastąpiła w guberni płockiej za czasów
gubernatora  Sergiusza hrabiego Tołstoja
(1879 - 1884), jednego z nielicznych gubernatorów, którzy dobrze zasłużyli się dla
guberni.   W celu poprawy efektywności
walki z ogniem i zaangażowania ludności
do niesienia sąsiedzkiej pomocy w czasie
pożaru, podzielił on powiaty na „okręgi
ogniowe”. Wsie i miasteczka, należące
do jednego  okręgu, miały się wzajemnie
ratować w wypadku pożaru. Każdy mieszkaniec takiego okręgu był zobowiązany do  
pomocy sąsiadowi. Innymi słowy, „…w guberni płockiej zapanował ten nie znany do
tej pory obyczaj, że: gdy Gaweł dotknięty
jest klęską ognia, wówczas sąsiedzi jego
Piotr i Paweł muszą śpieszyć mu na ratunek. …” pisał korespondent gazety. Zamożniejsi właściciele ziemscy organizowali prywatne straże folwarczne, min. taka
straż ogniowa powstała w końcu XIX w.
w Dzierżanowie, majątku należącym wtedy do Grzegorza Kryńskiego. To ona gasi-

ła groźny pożar w  1896 r., który wybuchł  
w folwarku Cieśle pod Bodzanowem.
Prawdopodobnie na skutek wspomnianego wcześniej pożaru  Bodzanowa, którego
zwarta drewniana zabudowa, kryta strzechą była szczególnie narażona na ogień,
rozpoczęto starania o założenie w mieście
straży ogniowej.
W 1901 r. władze miasteczka zatwierdziły jej statut. W styczniu 1905 roku na zebraniu gminnym przeznaczono 1500 rubli,
na zakup dwóch sikawek.  Ale z przyczyn
politycznych, utworzenie straży mogło nastąpić dopiero  po 1906 r. Władze zaborcze, chcąc załagodzić  nastroje wywołane
rewolucją 1905 r., wprowadziły ustawę
o stowarzyszeniach i związkach, która funkcje rządu w zakresie organizacji społecznych przekazywała Urzędom
Gubernialnym do Spraw Stowarzyszeń
i Związków. Nowe przepisy   dopuszczały
możliwość dość swobodnego zawiązywania różnego rodzaju towarzystw społecznej użyteczności. W 1907 r. płocki
tygodnik religijno-społeczny - „Mazur”,
apelował do swoich czytelników „Zakładajmy straże ogniowe” podając przykłady
spalonych w powiecie wsi, min.  Chodkowa gdzie   spłonęła stodoła i owczarnia
z owcami, Stanowa w którym spłonęło
nie wymłócone zboże. Jako
załącznik do tego artykułu opublikowano gotowy
wzór druku zawiadomienia, jakie należało złożyć
do gubernatora, informując
o zamiarze zawiązania towarzystwa straży ogniowej.
W tych pierwszych latach po
ogłoszeniu tej ustawy, widoczna jest szczególna rola
kościoła, pod którego patronatem powstawały pierwsze
katolickie związki.   W latach 1902 – 1914 proboszczem w Bodzanowie był
ks. Romuald Kierzkowski,
człowiek schorowany, ze
względu na zły stan zdrowia
większość czasu spędzający w Płocku. Bodzanowską
parafią kierował   rezydent
ks. Adam Goszczyński, któ18

ry tylko czasami zaglądał do miasteczka.
Nie było więc komu pokierować mieszkańcami  i namawiać do zakładania stowarzyszeń. Na szczęście gromada, wspomagana przez okolicznych ziemian, wzięła
sprawy w swoje ręce i 17 stycznia 1907 r.
na zwołanym  zebraniu postanowiła powołać Towarzystwo Ogniowe. Bez wsparcia
kościoła  frekwencja nie była duża,  na 116
uprawnionych do głosowania przybyło zaledwie 60, ale i tak zdecydowano utworzyć
ochotniczą straż pożarną na podstawie
statutu normalnego z 1898 r. Jej  fundusz
miały stanowić: dobrowolne ofiary, pomoc
prywatnych straży ogniowych działających
już na terenie gminy, składki honorowych
i rzeczywistych członków Towarzystwa
oraz wymieniana już wcześniej suma
1500 rubli zatwierdzona w 1905 r. przez
zebranie gminne. Postanowiono też zbudować szopę na narzędzia ogniowe, przy
placu obok młyna wodnego. W tym czasie
w Bodzanowie mieszkał mgr Stanisław
Cybulski aptekarz, zasłużony społecznik,
sekretarz Stowarzyszenia Macierzy Szkolnej, założyciel mleczarni w Bodzanowie.
To on, kontynuując wolę mieszkańców wyrażoną uchwałą gromady zwołał 23 sierpnia 1907 r. zebranie założycielskie Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej.
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Warto przytoczyć pierwszy skład Zarządu Towarzystwa. Na pierwszego prezesa Stowarzyszenia wybrano Jerzego
Bogusławskiego właściciela wsi: Liwin,
Nakwasin i Wilkanowo. Naczelnikiem został
aptekarz mgr Stanisław Cybulski, sekretarzem Stefan Chęciński, gospodarzem
wybrano Józefa Budka. Członkami zarządu zostali: Bronisław Mazowiecki lekarz
z Bodzanowa, ojciec Tadeusza późniejszego premiera RP,   Edward Zawidzki
ziemianin z Blichowa, Czesław Bejt właściciel Mąkolina i Leksyna, Antoni Czaplicki właściciel majątków Krubice i Osiek.
Na czele komisji rewizyjnej stanął Antoni
Przepiórkiewicz, a jej członkami zostali
Abram Genoch Narwa   rabin Gminy Żydowskiej w Bodzanowie i Tadeusz Lasocki   właściciel dóbr Miszewo Murowane.
Określając zasięg działania Towarzystwa
Ogniowego wzorowano się zapewne na
wspomnianych okręgach ogniowych gubernatora Tołstoja. Początki nie były łatwe,
gdy w 1908 r. wybuchły dwa duże pożary
w zabudowaniach folwarcznych w Krawieczynie i Stanowie, do gaszenia ognia
wezwano straże fabryczne z Małej Wsi
i Borowiaczek bo bodzanowska   nie została jeszcze wyposażona w sprzęt gaśniczy. W 1911 r. „Głos Płocki” pisał: „Bodzanowska straż od lat bez skutku, zabiega
o środki na budowę szopy, z dużym opóźnieniem wypłacane są także wynagrodzenia za wyjazd do pożaru. Za ostatnie dwa
pożary nie zostały jeszcze wypłacone.
W pierwszych latach strażacy dysponowali   jedną czterokołową pompą, jedną
pompą przenośną, pompą do napełniania
beczek, uszkodzoną dwukołową pompą,
wozem rekwizytowym, czterema beczkami żelaznymi przenośnymi, trzema
dwukołowymi beczkami, dwunastoma
siekierami, dwoma drabinami, trzydziestoma bluzami, hełmami i pasami, czteroma
trąbkami sygnałowymi, czterema wężami
zapasowymi, czteroma parami okularów
ochronnych od dymu. Dużym problemem
było pozyskanie koni do akcji gaśniczej.
Bodzanowscy rolnicy niechętnie oddawali
je strażakom, bywały przypadki że w czasie wybuchu ognia gospodarze ukrywali
konie, wypędzając je   na dalej położone
pastwiska. Tak było 8 września 1909 r. gdy
płonęło 6 stodół, dopiero co wypełnionych
zbożem, kilka budynków gospodarskich
i 2 domy mieszkalne. Akcję gaśniczą
utrudniał wiejący wiatr i choć strażacy walczyli dzielnie z żywiołem  to znowu sprzęt
nie był należycie przygotowany „… beczki
były porozsychane, w pobliskich studniach
zabrakło wody a z rzeki nie było czym wozić.” [brak koni]. Wtedy przed jeszcze
większymi stratami miasteczko uratowała
straż folwarczna z Nadułek, bo wzywana
z Małej Wsi, nie przyjechała bowiem po
sprzedaży cukrowni w 1908 r. Piotrowi Noskowskiemu, znajdowała się w chwilowej
„dezorganizacji”.
Po tym pożarze zakupiono w Warszawie
nowy sprzęt przeciwpożarowy, co niedziela organizowano ćwiczenia dla strażaków
ale w dalszym ciągu dużym problemem

pozostawał brak koni. Po sprowadzeniu
nowego sprzętu pilną sprawą było  wzniesienie remizy na jego przechowywanie
stodoła, którą do tej pory wynajmowano,
nie spełniała podstawowych wymogów
bezpieczeństwa. W 1909 r. inżynier Kamieński sporządził plan budynku. Zarząd
gminy przekazał nieodpłatnie plac pod jej
budowę ale wciąż brakowało pieniędzy na
rozpoczęcie prac. Bodzanowskie Towarzystwo Ogniowe miało duże poparcie ze
strony mieszkańców żydowskiego pochodzenia. Świadczyły o tym, udział starozakonnych   w straży, udzielana przez nich
pomoc finansowa, obecność rabina Abrama Narwy i Czesława Bejta z Leksyna
w Zarządzie Stowarzyszenia.   Na jednej
z zachowanych fotografii wśród strażaków
stoi Majer Josek Brym, właściciel sklepu
bławatnego (z tkaninami). Sytuacja uległa
zmianie gdy prezesem Towarzystwa został proboszcz parafii w Bodzanowie, ks.
Adam Goszczyński, działacz Narodowej
Demokracji, odsunięto wtedy starozakonnych od udziału w Zarządzie Towarzystwa.
Bodzanowska straż ogniowa nie tylko
walczyła z ogniem. Była bardzo ważną instytucją kultury, organizującą życie kulturalne w całej okolicy. Jedną z najważniejszych
form tej działalności były przedstawienia
wystawiane przez koło teatralne powstałe w 1908 r przy Towarzystwie Ogniowym
w Bodzanowie. Jego repertuar był przejawem działalności patriotycznej podtrzymującej tradycje narodowe. Przedstawienia
wystawiane przez bodzanowskich aktorów słynęły w całej guberni, tylko w 1911 r.
wystawiono 5 sztuk, bardzo pozytywnie
komentowanych przez prasę płocką.
W końcu 1911 r. z inicjatywy ks. Adama
Goszczyńskiego wystawiono dwie sztuki
w reżyserii doktorowej Zelenay. Frekwen19

cja była duża a prasa zachwycała się grą
aktorów. Ze zrozumiałych względów na
scenie nie mogły być wtedy grane utwory
zawierające wyraźne akcenty polityczne.
Dopiero po odzyskaniu niepodległości
w 1918 r. w repertuarze bodzanowskiego
teatru znalazły się także sztuki o charakterze narodowym. Z powodu braku odpowiedniego pomieszczenia spektakle wystawiano  w sali sądu, w szkole prywatnej
oraz w spichlerzach miejscowych kupców
żydowskich w których także wystawiało
swoje sztuki koło teatralne żydowskiego
Bundu. Ten amatorski zespół teatralny
spełniał bardzo ważną rolę społeczną, integrował, podnosił autorytet straży w środowisku.   Na płaszczyźnie tych spotkań,
prób i wspólnych występów, dochodziło do
kontaktów przedstawicieli różnych warstw
społecznych, które potem zaowocowały min. powstaniem   bodzanowskiego
Gniazda „Towarzystwa Gimnastycznego
Sokół”. Poza teatrem, organizowano również inne rozrywki, które miały charakter
bardziej towarzyski np. wspólne wyjazdy
poza miasteczko do lasu w Gałkach połączone z zabawami tanecznymi,   organizował je naczelnik Cybulski.   Strażacy
aktywnie uczestniczyli w życiu miasteczka, stali się stałym elementem wszystkich
uroczystości organizowanych lub wspieranych przez kościół, manifestowali swoje
poparcie dla odradzającego się państwa
polskiego. Po odzyskaniu niepodległości
w 1918 r. Sejmik Płocki udzielił 100 000
marek, zapomogi na odtworzenie, zdekompletowanego w czasie wojny, taboru.
Władze gminy w 1923 r. oddały straży
w dzierżawę hektarowy plac z parcelowanego folwarku w Chodkowie. Wreszcie
przystąpiono do budowy drewnianej remizy. Budynek wzniesiono w ciągu trzech
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miesięcy. Był to okres kryzysu i ogromnej
inflacji, należało się spieszyć z wydawaniem pieniędzy, których wartość spadała
niemal z godziny na godzinę. Obok remizy
znajdował się plac do ćwiczeń na którym
co niedziela druhowie prowadzili ćwiczenia. Drewniane pomieszczenia nadawały
się do przechowywania sprzętu, ale ambicje strażaków były większe. Coraz częściej dochodziło też do konfliktów polsko-żydowskich podsycanych przez działaczy
ND. W Towarzystwie także coraz częściej
do głosu dochodzili działacze o prawicowych poglądach. W tej sytuacji trudno
było uzyskać zgodę na organizację imprez
w spichlerzach np. kupca Khona (ten budynek stoi do dziś naprzeciw posterunku policji). Trzeba było myśleć o nowej
Remizie. Budynek przy ul. Głowackiego
zaprojektował architekt Główczewski
z Płocka i w 1927 r. rozpoczęto budowę
jednopiętrowej remizy murowanej. Budowa trwała trzy lata, koszt budowy wyniósł
ok. 28000 zł. Wartość wyposażenia i prac
wykonanych przez strażaków, wspieranych przez   społeczeństwo szacowano
na sumę 10000 zł. Nowa remiza stała się
natychmiast centrum kulturalnym miasteczka. Tu organizowano występy teatru
amatorskiego, salę udostępniano innym
stowarzyszeniom. Akcja Katolicka organizowała w remizie obchody różnych świąt,
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Męskiej i Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej
Żeńskiej, bodzanowskie Katolickie Stowarzyszenie Polek, Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich, organizowali swoje
zebrania. Tu spotykała się na próbach
utworzona w 1927 r. orkiestra dęta.
W sierpniu 1937 roku upłynęło 30 lat
od powstania Towarzystwa Ogniowego.
Z tej okazji zorganizowano uroczyste obchody jubileuszu. Przygotowania do nich
rozpoczęły się dużo wcześniej, prawie
z miesięcznym wyprzedzeniem pojawiły się w płockiej prasie zapowiedzi. Uroczystości zaplanowano na niedzielę 29
sierpnia 1937 roku, rozpoczęły się zbiórką
druhów o godzinie 10 na placu przed remizą. Wraz ze społeczeństwem przybyły
straże z Mąkolina, Reczyna oraz poczet
sztandarowy bodzanowskiego „Sokoła”.
O godzinie 10.30 przyjechali przedsta-

Orkiestra Towarzystwa Ogniowego w Bodzanowie przed drzwiami garażu remizy przy ul. Głowackiego, wykonane prawdopodobnie w 1937 roku

wiciele starosty płockiego i Zarządu Powiatowego Związku Straży Pożarnych.
Po złożeniu meldunku przez naczelnika
Władysława Buczyńskiego, zebrani wraz
z orkiestrą odmaszerowali do kościoła
parafialnego. Po nabożeństwie odbyła
się uroczystość poświęcenia i wręczenia
sztandaru ufundowanego przez społeczność Bodzanowa i okolic.
Głównym inicjatorem ufundowania
sztandaru był ówczesny sołtys Bodzanowa Józef Szelągowski. Wręczenie odbyło
się przy pomniku poświęconym „Poległym
Gminiakom” na starym cmentarzu przy kościele parafialnym. Rodzicami chrzestnymi byli: Henryka Buczyńska, Mieczkowski
Stefan - dziedzic z Dzierżanowa, Stanisława Monasterska - właścicielka folwarku
w Cybulinie, Wawrzynowicz Władysław
- właściciel folwarku w Cieślach.  W trakcie wygłaszanych przemówień podkreślano ofiarność straży i jej zasługi w ciągu
ostatnich 30 lat. Siedemnastu strażakom
wręczono odznaczenia.   Połowa lat trzydziestych upłynęła pod znakiem ogromnej
aktywności organizacji społecznych działających w Bodzanowie. Bodzanowska
straż także aktywnie uczestniczyła we
wszystkich ważnych wydarzeniach, jakie
miały miejsce w miasteczku i okolicy. Władysław Buczyński był głównym organiza-

torem uroczystości związanych z  przekazaniem, przez starostę powiatu płockiego,
odbiornika radiowego dla szkoły w Bodzanowie. W czasie poprzedzającym bezpośrednio wybuch II wojny światowej, funkcję prezesa zarządu objął były poseł na
sejm Stronnictwa Narodowego z powiatu
płockiego, Władysław Rutkowski. 14 maja
1939 roku bodzanowska straż spotkała
się po raz kolejny z uczniami Szkoły Powszechnej w Bodzanowie na uroczystych
obchodach rocznicy śmierci patrona szkoły - Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po
mszy świętej nastąpiło poświęcenie sztandaru przy obelisku pod kościołem po czym
młodzież i zaproszeni goście z orkiestrą  
straży ogniowej, przeszli w pochodzie pod
budynek szkoły gdzie nastąpiło wręczenie
sztandaru. W czasie uroczystości głos zabrał również Stefan Mieczkowski dziedzic
z Dzierżanowa, prezes bodzanowskich
sokolników.
Wybuchła wojna, różne były losy bodzanowskich strażaków. Po klęsce wrześniowej   bodzanowską straż pożarną przejęli
Niemcy. Jej działalnością kierowali teraz
niemieccy osadnicy: Schilkow, nauczyciel
z Wiciejewa Milke, Waldbauern i Wojda.
Niemcy wyremontowali remizę i urządzili
w niej miejsce zebrań nazistowskiej partii
NSDAP.

Remiza straży w Bodzanowie. W czasie wojny miejsce zebrań
NSDAP. Na elewcji i drzwiach widoczne ślady po zdjętych symbolach
faszystowskich

Pomnik Ku Czci Poległych Gminiaków; odsłoniety 11 listopada 1930 r.
na starym cmentarzu przed wejściem do kościoła.
Zburzony przez Niemców w 1940 r. W tym miejscu 29 sierpnia 1937 r.
został poświęcony pierwszy sztandar bodzanowskiej straży.
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Zamontowano nowe dębowe drzwi wejściowe ze swastykami w kasetonach,
które zamówili u miejscowego stolarza.
Nad drzwiami wejściowymi pod dachem
zamontowano ”gapę” symbol niemieckiej III Rzeszy. Jeszcze przez kilka lat po
wojnie widoczne były otwory w elewacji
po zerwanych symbolach niemieckiego
totalitaryzmu. Sztandar straży przetrwał
okupację, za jego uratowanie Władysław
Kornacki otrzymał po wojnie odznaczenie. W niewyjaśnionych okolicznościach
zniknął jednak z kościoła parafialnego,
gdzie był przechowywany i nie wiadomo
gdzie obecnie się znajduje. Już pięć dni
po wyzwoleniu 25 lutego spotkali się bodzanowscy strażacy i postanowili wznowić
działalność w wolnym Kraju. Nie była to
jednak ta sama straż. Wyniszczeni wojną
z zakazem, wydanym przez władze komunistyczne, zbliżania się na odległość
mniejszą niż 50 km. od swoich majątków, na zebranie nie przybyli przedstawiciele miejscowego ziemiaństwa. Tak
aktywnie wspierający przed wojną wojenną strażaków. W marcu 1945 r. starosta Ryszard Dobieszak zatwierdził
wznowienie działalności 53 straży w powiecie płockim, w tym w Bodzanowie.  
Strażacy przystąpili do zacierania śladów niemieckiej okupacji, z drzwi remizy
i ściany frontowej usunięto symbole faszystowskie. Wybrano nowy Zarząd z prezesem Wiktorem Łukasiewiczem. Rozpoczęto starania o pozyskanie samochodu
i unowocześnienie sprzętu. Jednak dopiero 6 maja 1946 r. zwołano, pierwsze po zakończeniu wojny, zebranie Rady Powiatowego Oddziału Związku Straży Pożarnych
RP jego szefem został wybrany starosta
Ryszard Dobieszak, przed wojną pracownik młyna niemieckiego pod Bodzanowem. To opóźnienie nie jest przypadkowe
komunistyczne władze, w pierwszym roku
po zakończeniu wojny, z nieufnością  odnosiły się do organizacji korzeniami sięgającymi II Rzeczpospolitej. Ten pierwszy rok był bardzo niespokojny dla nowej
władzy, do marca przemieszczające się
oddziały armii czerwonej dokonywały rekwizycji po dworach i gospodarstwach
bogatszych rolników. Od czerwca dużym
zagrożeniem, zwłaszcza w okolicach Miszewa Murowanego były grupy powracających z frontu sowieckich żołnierzy.
W okolicy działał oddział poakowskiego
podziemia, najpierw „Grupa Wypadowa
WIN” pod dowództwem   Ludomira Świerzyńskiego „Lutka” a potem oddział ROAK
Jana Jaroszewskiego „Zawiei”. 4 września
1946 roku  płocki organ prasowy Polskiej
Partii Robotniczej „Jedność Mazowiecka” zapowiedział   przydział „w najbliższym czasie” samochodów dla jednostek
straży w: Bodzanowie, Bielsku, Łubkach
i Wyszogrodzie. W tym ogólnym zamęcie spowodowanym tworzeniem nowej
administracji, wprowadzaniem reformy
rolnej, zwalczaniem „Ostatnich leśnych”,
wysiedlaniem Niemców i organizowaniem
transportów osadników na ziemie zachodnie w okolice Reszla i Olsztyna, znaleźli

Sztandar Straży w Bodzanowie ufundowany
z okazji 60-lecia straży. Poczet sztandarowy:
Józef Grabarczyk i Jan Dylewski

się ludzie, którzy wznowili przedwojenną
działalność kulturalną. Amatorski zespół
teatralny, wspólnie z utworzonym Wojskowym Klubem Sportowym, o którym
prasa pisała że jest drugą po straży placówką kulturalną w Bodzanowie, wznowił
działalność. W grudniu całkowity dochód
z wystawionych przedstawień przekazano na „urządzenie gwiazdki dla sierot
i najbiedniejszych dzieci”. Gwiazdkę  zorganizowano 30 grudnia 1945 r. w nowym
wyremontowanym i poświęconym klubie
WKS, rozdając 75 paczek. Następnego dnia w tym samym miejscu odbył się
pierwszy powojenny Sylwester w Bodzanowie, urozmaicany różnymi występami.
Zakupiono projektor filmowy i uruchomiono kino stałe, cieszące   się ogromnym
zainteresowaniem starszych i młodszych
mieszkańców Bodzanowa. W 1947 roku
po referendum i styczniowych wyborach
do sejmu ustawodawczego, na nadzwyczajnym zebraniu, wybrano nowy Zarząd
z prezesem Marianem Szczygielskim
(byłym naczelnikiem straży przed wojną),
naczelnikiem został prezes Wojskowego
Klubu Sportowego aptekarz Stanisław Winosławski. W związku z jego przejściem
do Zarządu Towarzystwa, majątek „Sokoła” wartości ok 120 000 zł, którego WKS
był spadkobiercą, został przejęty przez
straż i stał się zalążkiem sekcji lekkoatletycznej przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bodzanowie. Część tego majątku to
zapewne sprzęt po niemieckim obozie
junackiej Służby Pracy Rzeszy (RAD-Abteilungen) rozlokowanego w Chodkowie.
Założony w 1945 r. przez Winosławskiego
i Witkowskiego, Wojskowy klub Sportowy
został ostateczne rozwiązany. W nowej
rzeczywistości politycznej nie było miejsca
na kontynuowanie tradycji sokolniczych,
nawet pod zmienioną nazwą Wojskowego
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Klubu Sportowego. Jeszcze przez długie lata aptekarz przechowywał w swoim
domu mundur sokoli. Dużym sukcesem
naczelnika Winosławskiego, usprawniającym działanie strażaków  było zorganizowanie stałych dyżurów koni. OSP tak jak
i inne organizacje nie uniknęła wpływów
politycznych. Po przegranym przez opozycję referendum, ucieczce Mikołajczyka
i wyborach 1947 r. partia robotnicza przystąpiła do przejmowania kontroli w gminach nad wszystkimi dziedzinami życia.
15 maja 1949 roku doszło do spotkania
strażaków z członkami Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) na
którym   obie organizacje zadeklarowały
ścisłą współpracę. Zmieniono skład Zarządu,   prezesem został   Józef Wojciechowski. Na mocy decyzji Rady Ministrów
z 24 października 1949 roku rozwiązano
działający od 1921 r. Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
28 lutego 1950 roku po uchwaleniu przez
Sejm Ustawodawczy   ustawy o ochronie
przeciwpożarowej i jej organizacji, całość
spraw i majątek Związku zostały przekazane nowo powołanym Państwowym
Komendom Straży Pożarnych. Zarządy
zmieniono na Komendy, w dniu 3 marca
1951 r. w imieniu PKSP majątek bodzanowskiej straży został przejęty przez komendanta – Adolfa Dylewskiego. Nastąpił
moment zwrotny w dziejach ochotniczych
straży pożarnych, zrywający z przedwojennymi tradycjami. W 1956 r. miały
miejsce kolejne zmiany organizacyjne
w strażach ogniowych. 28 grudnia tego
roku przywrócono do życia Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej, który po 1992 r. zmieni nazwę na
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej. Ponownie przywrócono zarządy, prezesów i naczelników.
W tym czasie w 1968 r. straż otrzymuje
nowy sztandar.
Remizę kilkakrotnie przebudowywano,
w 1969 r. dobudowano garaż i salę Domu
Kultury, wcześniej wykonano scenę i boczne wejście dla aktorów. Przez długie lata
Remiza była jedyną salą przeznaczoną
do organizacji dużych imprez. Od zmian
1956 r. prezesami Zarządu OSP w Bodzanowie byli kolejno: Rajmund Kuliński, Tadeusz Szelągowski, Stanisław Szymerski,
Adolf Dylewski (junior), Benedykt Ozdowski, Jan Smolarek, Ryszard Kwiatkowski,
Józef Kowalonek, Grzegorz Kowalkowski,
Karol Kornacki i obecnie Przemysław Łukasiak.
Zdjęcia ze zbiorów autora
Zdzisław Leszczyński
Pozostałe zdjęcia umieszczone w gazecie
pochodzą z archiwum Urzędu Gminy Bodzanów
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Informacje kontaktowe:
www.bodzanow.pl
gmina@bodzanow.pl
Urząd Gminy Bodzanów
ul. Bankowa 7
09-470 Bodzanów
tel. (24) 2607006, (24) 2607738,
(24) 2607083
fax. (24) 2607065

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
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 zaświadczenia, oplata za wydanie odpisów aktów USC, opłata za złożone
pełnomocnictwo, wadium   
opłaty z tytułu: pobór wody i odprowadzanie ścieków, czynsze

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

Skarbnik Gminy
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 132
Sekretarz Gminy
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew.  123
Referat Organizacyjny
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 121,  124,
127, 128,141

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

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

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

Referat Podatkowy
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 134
Referat Budżetowy
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 133

Dział świadczeń rodzinnych +48 24 2607908

Referat Rozwoju
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 130, 138
+ 48 605 204 501
+ 48 501 320 660

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

Wójt Gminy Bodzanów przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
– we wtorki w godz. 9:00 – 11:00   oraz w czwartki w godz. 15:00 – 17:00
Bezpłatne porady prawne
udzielane są w czwarty czwartek miesiąca, w godz. 16:00 – 17:00
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu 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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