
 W tym ważnym dla Polaków roku 
wypadła data wyborów samorządowych. 
Jestem zaszczycony, że w roku jubileuszu 100 -
lecia odzyskania przez Polskę niepo dległości 
zostałem wybrany Wójtem Gminy Bodzanów  
w VIII kadencji odrodzonego samorządu 
gminnego. 
 Wszystkim serdecznie dziękuję  
za udział w wyborach 21 października 2018 
roku. To już po raz kolejny obdarzyliście mnie 
Państwo zaufaniem i wyraziliście je przez 
oddane głosy. Dziękuję za powierzenie funkcji 
Wójta na kolejne pięć lat. Tak duże zaufanie 
jest dla mnie szczególnie budujące i mobilizu-
jące do jeszcze większej aktywności w działa-
niach podejmowanych na rzecz rozwoju na-
szej gminy. Zrobię wszystko co w mojej mocy, 
aby tego zaufania nie zawieść. Gratuluję rów-
nież wszystkim radnym szczebla gminnego 
oraz powiatowego, którym udało się zdobyć 
mandaty. Mam nadzieję, że współpraca z 
Państwem pozwoli zapewnić dalszy, dyna-
miczny rozwój naszej Małej Ojczyzny.    
    

 
- 11 listopada w kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Bodzanowie odby-
ła się uroczysta msza za ojczyznę z udziałem 

i młodzieży szkół z Nowego Miszewa. Uro-
uświetnił koncert w wykonaniu 

artysty Marka Piekarczyka; 

..............................................................................................
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Jerzy Staniszewski
 

Zdjęcia pochodzą z archiwum gminnego
 

 
„Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiar-
nych, znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. 
Dzisiaj mamy święto narodu, święto radości 
po długiej, ciężkiej nocy cierpień” 
    
   Marszałek Józef Piłsudski 
 
 Dobiega końca rok jubileuszu 100-
nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Dla uczczenia tego doniosłego wyda-
rzenia wszystkie zaplanowane działania  
w naszej gminie zostały zrealizowane: 
- wydaliśmy monografię „Dzieje Bodzanowa  
i okolic”, w której została zapisana na ponad 
siedmiuset stronach bezcenna historia naszej 
małej ojczyzny. Autorom i inicjatorom jej 
powstania przyświecała myśl:  „Skąd przycho-
dzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców planujemy dodruk kolejnych egzem-
plarzy. Dzieło to już trafiło do Biblioteki Naro-
dowej w Warszawie, Biblioteki im. Zielińskich 
w Płocku, Książnicy Płockiej im. Władysława 
Broniewskiego, do szkół naszej Gminy, w ręce 
radnych, sołtysów, seniorów strażaków, sto-
warzyszeń oraz osób zasłużonych dla naszej 
gminy i cieszy się ogromnym zainteresowaniem;

- dzięki wpłatom dokonanym przez sponsorów 
oraz mieszkańców gminy wykonaliśmy nowy 
sztandar Rady Gminy Bodzanów, który został 
poświęcony i wręczony radnym na uroczystej 
sesji Rady Gminy w dniu 18 października 2018 roku; 

- w ramach projektu „Niepodległe inspiracje” 
wykonaliśmy replikę sztandaru Tow arzystwa 
Gimnastycznego Sokół z 1926 roku gniazdo  
w Bodzanowie, który poświęciliśmy i wręczyli-
śmy reaktywowanemu Stowarzyszeniu Spo-
łeczno-Kulturalnemu Sokół na uroczystej mszy 
polowej przy Pomniku Niepodległości  
w Bodzanowie w dniu 18 września 2018 roku.  

W tym dniu oddaliśmy również hołd patro-
nom szkół tj. kapralowi Feliksowi Ignacemu 
Grabowskiemu oraz Bohaterom Polskiej O r-
ganizacji Zbrojnej. Odbył się również uroczysty 
Apel Poległych; 
- odsłoniliśmy repliki tablic pamiątkowych 
przy Szkole Podstawowej w Nowym Miszewie  
9 listopada 2018 roku i w Bodzanowie 
11 listopada przy Pomniku Niepodległości po-
święcone bohaterom naszej ziemi, którzy 
tworzyli zręby granic państwa polskiego  
w latach 1918-20; 

się patriotyczna Wieczo

- w ramach projektu „Sadzimy 100 dębów na 
100-lecie odzyskania niepodległości” 6 paź-
dziernika 2018 roku w Bodzanowie utworzyli-
śmy Aleję Dębową. Mieszkańcy gminy posa-
dzili swoje dęby upamiętniając tym samym 
piękny jubileusz; 
- 9 listopada 2018 roku nadaliśmy imię Obroń-
ców Ojczyzny Szkole Podstawowej w Nowym 
Miszewie i ufundowaliśmy dla niej sztandar, 
który został poświęcony w czasie uroczystej 
mszy świętej w kościele pw. Wszystkich Świę-
tych w Nowym Miszewie. Następnie odbyła 

rnica z udziałem dzieci 

pocztów sztandarowych Rady Gminy, szkół, 
jednostek OSP, stowarzyszeń i partii politycz-
nych oraz harcerzy i mieszkańców. Po mszy 
świętej odbył się występ patriotyczny dzieci i 
młodzieży ze szkół w Bodzanowie. Przed 
Pomnikiem Niepodległości zostały złożone 
kwiaty i zapalone znicze, a następnie odczyta-
no Apel Pamięci. 

czystość 

wybitnego 



 Nowy sztandar Rady Gminy będzie 
używany podczas ważnych uroczystości pań-
stwowych, samorządowych i kościelnych,         
a także w związku z doniosłymi rocznicami       
i kultywowaniem miejsc pamięci narodowej. 
Będziemy się starad, aby był on obecny wśród 
naszego społeczeostwa w szczególnie podnio-
słych chwilach.  

 Poświęcenia nowego sztandaru 
dokonał proboszcz parafii w Bodzanowie ks. 
Kanonik Tomasz Mazurowski. Następnie 
nastąpiło przekazanie sztandaru. W imieniu 
fundatorów dokonał tego przewodniczący 
Komitetu Honorowego – Paweł Różański        
w asyście Wójta Gminy Bodzanów Jerzego 
Staniszewskiego. Odbierającymi sztandar byli 
radni VII kadencji Rady Gminy Bodzanów: 
Alicja Pakieła, Krzysztof Lewandowski i Wal-
demar Niedzielski, stanowiący uroczysty 
poczet sztandarowy.  

 
Paweł Różański 

Przewodniczący Komitetu Honorowego

Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości

NOWY SZTANDAR RADY GMINY BODZANÓW
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 RADA GMINY BODZANÓW VIII KADENCJI W LATACH 2018-2023

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI STAŁYCH 
RADY GMINY 

W BODZANOWIE – VIII KADENCJI 

ISJA REWIZYJNA  
Małgorzata Żaglewska -  Przewodnicząca 
Alicja Pakieła  
Anna Jakubowska 

KOMISJA PLANOWANIA BUDŻETU I FINANSÓW
 Alicja Pakieła - Przewodnicząca

Paweł Różański  
Waldemar Niedzielski  
Radosław Caban  

KOMISJA ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR
-CZEJ  

KOM

wybrana w dniu 21 października 2018 r.  

  

 

1. 
2. 
3.

 1.  
2. 
3. 
4.  

 

        

 

KOMISJA KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW
SOCJALNYCH  

1. Sylwia Szmulewicz - Przewodnicząca
2. Anna Jakubowska  
3. Bogusław Błaszczak  
4. Tomasz Kurek  

Zdjęcie pochodzi z archiwum gminnego

W dniu 21 października 2018 roku 
odbyła się LI Sesja Rady Gminy Bodzanów, 
podczas której odbyła się podniosła uroczy-
stość poświęcenia i wręczenia nowego sztan-
daru, który został ufundowany z inicjatywy 
Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości powołanego na 
mocy uchwały Rady nr 289/XLIII/2018  
z dnia 23 lutego 2018 r. Fundatorami było 13-
stu radnych, 4 organizacje społeczne oraz 25 
osób fizycznych, wśród których byli pracowni-
cy naszego samorządu, sołtysi i lokalni przed-
siębiorcy.  
 Nowy sztandar wykonany został jako 
replika sztandaru z 2000 roku. Awers sztand a-
ru stanowi płat materiału w kolorze białym. 
Pośrodku znajduje się herb Gminy Bodzanów 

na niebieskim tle stylizowany napis 
„MARIA”. Powyżej herbu – złotą nicią – został 
wyhaftowany napis „Rada Gminy”, a poniżej 
herbu umieszczono napis „Bodzanów”. Na 
dole ta strona sztandaru została opatrzona 
napisem „W 100-lecie Odzyskania Niepodle-
głości ufundowali: Społeczeństwo i Rada 

ny”. Rewers sztandaru stanowi płat mate-
riału koloru czerwonego, na środku którego 

je wyhaftowany biały orzeł w złotej 
nie. Wszystkie boki sztandaru, mające 

ształtu kwadratu o bokach 100cm x 100cm, 
zostały obszyte złotymi frędzlami. Uzupełnie-

em sztandaru jest dębowy okrągły drzewiec, 

na którym zostały umieszczone pamiątkowe 
gwoździe zawierające dane fundatorów. 
Ponadto zostały wykonane biało – czerwone 
szarfy dla poczty sztandarowego, a także 

– 

Gmi

widnie
koro
k

ni

ozdobna szarfa w tym samym zestawie kolo-
rów jako zwieńcz nie drzewca. Na szczycie 
drzewca znajduje się figura orła w koronie       
z rozpostartymi skrzydłami.  

Podczas tej ceremonii podkreślono, 
że sztandar jest szczególnym symbolem, gdyż 
prowadzi do walki i zwycięstwa. W naszej 
tradycji  symbolizuje on najwyższe wartości: 
godnośd i honor, a także jest widocznym 
znakiem naszej jedności i dojrzałości społecz-
nej. Ponadto nowy sztandar jest żywym do-
wodem naszego patriotyzmu lokalnego.  

Paweł Różański – Przewodniczący Rady 
Janusz Janowski – Wiceprzewodniczący Rady 

Zofia Dalkiewicz  
Anna Jakubowska  
Alicja Pakieła  
Sylwia Szmulewicz  
Małgorzata Żaglewska  
Leszek Atłaski  
Bogusław Błaszczak  
Zbigniew Bojarski 
Radosław Caban  
Tomasz Kurek  
Krzysztof Lewandowski 
Waldemar  Niedzielski 
Damian Olewnik  

 
1. Krzysztof Lewandowski - Przewodniczący 
2. Zofia Dalkiewicz 

3. Janusz Janowski  
4. Leszek Atłaski  
5. Damian Olewnik  
6. Zbigniew Bojarski  
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PODSUMOWANIE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018 

Wyniki głosowania w wyborach Wójta Gminy Bodzanów  
 

Kandydat na Wójta Gminy Bodzanów
 

Komitet Wyborczy
 

Głosy ważne oddane 
na kandydata

 
Mandat

 

Liczba
 

%
 

Jerzy Maciej Staniszewski 
 

KW
 

PSL 
 

2 246
 

59,53%
 

TAK
 

Jarosław Dorobek 
 

KW Nasza Gmina Bodzanów
 

1 527
 

40,47%
 

NIE
 

 

Wyniki głosowania w wyborach do Rady Gminy Bodzanów 

7 
Waldemar Niedzielski KW PSL  174 59,39% TAK 

Stanisław Dariusz Szymański KW Nasza Gmina Bodzanów 119 40,61% NIE 

8
 Teresa Sikora   KW PSL  127 48,85% NIE 

Bogusław Błaszczak
 

KW Nasza Gmina Bodzanów
 

133
 

51,15%
 

TAK
 

9
 Alicja Pakieła

 
KW PSL

 
130

 
58,82%

 
TAK

 

Elżbieta Golatowska 
 

KW Nasza Gmina Bodzanów
 

91
 

41,18%
 

NIE
 

10

 
Paweł Andrzej Różański

 

KW PSL
 

133
 

52,57%
 

TAK
 

Mariusz Paweł Górecki

 

KW Nasza Gmina Bodzanów

 

120

 

47,43%

 

NIE

 

11

 

Paweł Artur Jankowski 

 

KW PSL

 

105

 

40,86%

 

NIE

 

Zbigniew Bojarski 

 

KW Nasza Gmina

 

Bodzanów

 

152

 

59,14%

 

TAK

 

12

 

Dariusz Bolczak

 

KW PSL 

 

125

 

48,83%

 

NIE

 

Damian Tomasz Olewnik 

 

KW Nasza Gmina Bodzanów

 

131

 

51,17%

 

TAK

 

13

 

Stanisław Bielski 

 

KW PSL 

 

74

 

47,13%

 

NIE

 

Tomasz Kurek 

 

KW Nasza Gmina Bodzanów

 

83

 

52,87%

 

TAK

 

14

 

Janusz Stanisław Janowski 

 

KW PSL 

 

144

 

64,29%

 

TAK

 

Artur Ziemkiewicz

 

KW Nasza Gmina Bodzanów 

 

80

 

35,71%

 

NIE

 

15

 

Katarzyna Bombała 

 

KW PSL 

 

90

 

33,71%

 

NIE

 

Leszek Atłaski 

 

KW Nasza Gmina Bodzanów 

 

177

 

66,29%

 

TAK

 

Opracowała Paulina Janowska 

 

Okręg 
wyborczy

 Kandydat na radnego
 

Komitet Wyborczy
 

Głosy ważne oddane na 
kandydata

 

Mandat
 

Liczba
 % w skali 

okręgu 
wyborczego

 

1

 
Anna Barbara Jakubowska 

 

KW PSL

 

157

 

54,70%

 

TAK

 

Paweł Dylewski

 

KW Nasza Gmina Bodzanów 

 

130

 

45,30%

 

NIE

 

2

 
Krzysztof Lewandowski

 

KW PSL 

 

124

 

39,87%

 

TAK

 

Włodzimierz Krawiec 

 

KWW Włodzimierz Krawiec

 

85

 

27,33%

 

NIE

 

Irena Krzemińska 

 

KW Nasza

 

Gmina Bodzanów 

 

102

 

32,80%

 

NIE

 

3

 

Zofia Dalkiewicz 

 

KW PSL

 

130

 

57,52%

 

TAK

 

Rafał Kwiatkowski 

 

KWW Rafała Kwiatkowskiego

 

96

 

42,48%

 

NIE

 

4

 

Sylwia Szmulewicz

 

KW PSL

 

112

 

52,09%

 

TAK

 

Bożenna Kalinowska 

 

KWW Włodzimierz Krawiec

 

46

 

21,40%

 

NIE

 

Czesław Gocek

 

KW Nasza Gmina Bodzanów

 

57

 

26,51%

 

NIE

 

5

 

Wiesław Leonarczyk 

 

KW PSL 

 

110

 

47,21%

 

NIE

 

Radosław Caban

 

KW Nasza Gmina Bodzanów

 

123

 

52,79%

 

TAK

 

6

 

Małgorzata Żaglewska 

 

KW PSL 

 

138

 

52,08%

 

TAK

 

Grzegorz Ludomir Rybicki

 

KW Nasza Gmina Bodzanów

 

127

 

47,92%

 

NIE

 



dzięki determinacji Wójta oraz Starosty, przy 
wsparciu radnych powiatowych, udało się 
wykonać I etap budowy. Pierwotnie zakła dano 
realizację całego ponad 700 metrowego od-
cinka chodnika biegnącego od szkoły do skrzy-
żowania z ul. Płocką, jednak sytuacja na rynku 
budowlanym i znaczny wzrost cen pozwolił na 
realizację zadania tylko do granicy zwartego 
osiedla. Jest to najważniejsza część inwestycji, 
ponieważ podnosi bezpieczeństwo zarówno 
dorosłych, jak i przede wszystkim dzieci i mło-
dzieży szkolnej. 16 października 2018 r.  Staro-
sta Płocki Mariusz Bieniek, Wójt Gminy Bo-
dzanów Jerzy Staniszewski, Przewodniczący 
Rady Gminy Bodzanów Paweł Różański wraz z 
radnymi Alicją Pakiełą, Stanisławem Bielskim i 
Pawłem Jankowskim oraz radni Powiatu Płoc-
kiego Paweł Bogiel i Andrzej Kuliński wzięli 
udział w oficjalnym przekazaniu inwestycji do 
użytkowania. 
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Droga w Białobrzegach  

 
 Droga w Kępie „Czerwonce”  

 

Droga w Reczynie 
 

 Droga w Cieślach   

INWESTYCJE W GMINIE BODZANÓW 

ROZWÓJ SIECI DRÓG 

Drogi to jedne z najważniejszych inwestycji 
podnoszących standard życia mieszkańców, 
dlatego też działania ostatnich 4 lat oraz 
perspektywa lat kolejnych, skupia się właśnie 
na rozwoju sieci dróg gminnych i powia-
towych na naszym terenie. W tej dziedzinie 
udało się już wiele zrobić, ale potrzeby są 
bardzo duże, ponieważ pozostaje jeszcze 
wiele dróg, o których zapominano przez lata. 
W budżecie na rok 2019 zaplanowano środki 
na projekty wszystkich dróg gminnych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą w Bodzanowie, 
Chodkowie i Chodkowie - Działkach. Projektu-
jemy drogi: Krawieczyn - Bodzanów, Mąkolin 
Kolonia, Karwowo Duchowne, Archutowo - 
Archutówek, Łagiewniki.   
 

Droga Stanowo – dzięki otrzymanemu              
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego dofinansowaniu w ramach 
FOGR, wybudowano 1791 mb drogi w miej-
scowości Stanowo, to kolejna inwestycja 
wykonana w najlepszych standardach, a jej 
koszt do ponad 900 tyś. zł, 13 listopada 2018 r.  
dokonano oficjalnego jej otwarcia, w którym 

udział wziął Wójt Gminy Bodzanów Jerzy 
Staniszewski, sołtys Wiesław Leonarczyk, 
inspektor Jacek Kłudkowski oraz przedstawi-
ciel wykonawcy firmy PRD Kutno - pan Bartosz 
Czechoński. 

Droga Bodzanów – Kępa Polska – 29 maja 
2018 r. dokonano odbioru kolejnego etapu 
budowy drogi powiatowej, wykonany odcinek 
to 700  mb.  Ze względu na ograniczone 
w budżecie powiatu środki finansowe prace są 
etapowane. Starosta Płocki Mariusz Bieniek 
zapewnił, że cały odcinek, mierzący ponad       
3 km, zostanie wykonany do końca 2020 roku.  

Chodnik przy drodze powiatowej w Nowym 
Miszewie  
Kolejny już raz możemy obserwować efekty 
bardzo dobrej współpracy gminy Bodzanów     
i starostwa powiatowego w Płocku. Chodnik 
przy ul. Szkolnej w Nowym Miszewie plano-
wany był już od ponad 10 lat, jednak dopiero 

 

DROGI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

Drogi w technologii kruszywa łamanego to 
drogi będące alternatywą dla dróg wykona-
nych w latach poprzednich w tzw. taniej tech-
nologii, które okazały się nieprzystające  do 

warunków gruntowych, ponieważ nie wyko-
nano dla nich odpowiedniej podbudowy dla 
obciążeń tonażowych gdyż pojazdy, które się 
nimi poruszają znacznie przekraczają 8 ton. 
Dlatego też podjęto decyzję, aby drogi, które 
mają już projekty wykonywać z kruszywa 
łamanego. Kruszywo stanowi I etap budowy 
drogi i jest podbudową pod asfalt. 

29 maja 2018 r.  w Białobrzegach uroczyście 
zakończno I etap budowy drogi Wykowo -
Białobrzegi – droga nr 62. W ramach zadania 
ułożono podbudowę na odcinku ponad 2,2 km 
oraz utwardzono pobocza na długości 1,4 km. 
Zdjęte z części drogi płyty zostały 
przetransportowane i ułożone na tzw. Czer-
wonce, gdzie wykonano 300 mb drogi. 
Aby realizacja kolejnych etapów inwestycji 
przebiegała równie owocnie, poświęcenia 
drogi dokonał ks. Roman Jankowski.           
W otwarciu wzięli udział radni gminy Bodzanów, 

sołtys wsi Białobrzegi, mieszkańcy oraz wyk
nawca. Koszt wykonanych prac 
tyś zł. Na dalsze etapy realizacji zadania złoż
no wniosek o dofinansowanie w ramach 
PROW na lata 2016-2020. Przy
koszt realizacji całej inwest
mln zł. 

o-
to ponad 300 

o-

pomnijmy, że 
ycji to ponad 3,6 

Kolejne drogi z kruszywa, jakie udało się wy-
konań to droga w Reczynie o długości ponad 
1 km oraz droga w Cieślach o długości 800 mb. 
Obie drogi oddano do użytku              w lipcu 2018  roku
a koszt ich wykonania wyniósł 385 tyś zł.  

KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW  

Budowa kanalizacji w aglomeracji Bodzanów  

Prace kanalizacyjne rozpoczęto oficjalnym 
wbiciem łopaty 7 lutego br. od tego dnia 
możemy obserwować powstawanie sieci        
w coraz to nowych miejscach. W tym czasie 
udało się wybudować prawie 9 km sieci głów-
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najmniejsze utrudnienia w ruchu. Jeżeli wa-
runki atmosferyczne będą sprzyjające planu-
jemy zakończyć inwestycję przed terminem 
wyznaczonym umową, tj. 30  listopada 2019 r. 
Już wiosną przyszłego roku będziemy rozpo-
czynali prace związane z wydawaniem warun-
ków technicznych przyłączenia, tak aby zaraz 
po zakończeniu tych działań można było pod-
łączać domy mieszkańców Bodzanowa, Chod-
kowa i Chodkowa-Działki.  

nej wraz z przyłączami oraz wykonać odtwo-
rzenia dróg. Prace są prowadzone  w różnych 
częściach aglomeracji tak, aby powodować jak 

Budowa oczyszczalni ścieków w Bodzanowie 
Nieodłącznym elementem prawidłowo funk-
cjonującego systemu gospodarowania ście-
kami jest oczyszczalnia ścieków, która powsta-
je równocześnie z budową sieci kanalizacyjnej. 
W ramach tego zadania budujemy nowy cykl 
technologiczny oczyszczalni dla poprawy 
jakości życia mieszkańców oraz modernizuje-
my istniejący w celu zwiększenia jego wydaj-
ności W chwili obecnej zakończono prace 
polegające na wykonaniu zbiornika osadu, 
reaktora głównego oraz studni, zlewczej. Był 
to największy zakres robót. Teraz pozostają 
prace związane z montażem nowej instalacji 
do oczyszczania ścieków oraz remont ist-
niejących zbiorników. Całość działań związa-
nych z budową kanalizacji i rozbudową 
oczyszczalni jest bardzo istotna zarówno     
w przestrzeni podnoszenia standardów życia 
mieszkańców, ale również dbałości o stan 
środowiska, a przede wszystkim czystości 
naszej Mołtawy.   

SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE 
Jednym z elementów kształtowania prze-
strzeni publicznej poza drogami i chodnikami 
są parki oraz ich wyposażenie. Aby dbać o 
aktywność fizyczną mieszkańców zaprojek-
towano dwie siłownie zewnętrzne. Na budo-
wę pierwszej podpisano umowę o dofinanso-
wanie z LGD Razem dla Rozwoju w Wyszogro-
dzie i powstanie już wiosną 2019 w parku przy 
stawie w Chodkowie. Druga siłownia, na którą 
pozyskano środki z Ministerstwa Sportu             
i Turystyki została oddana do użytkowania 16 
października 2018 r., na terenie parku w No-
wym Miszewie. To jednak nie ostatnie inwe-
stycje w tego rodzaju obiekty, na terenie 
naszej gminy. W opracowaniu jest już projekt 
siłowni wraz z placem zabaw w Białobrzegach, 
na nowo zakupionej działce. Planujemy rów-
nież powstanie takiego obiektu przy budynku 
Senior + w Stanowie. 

   

INWESTYCJE W BUDYNKI OSP 

Straże pożarne oraz ich budynki to jedne          
z najważniejszych miejsc skupiających życie 
lokalne. Dlatego też realizując inwestycje nie 
zapominamy o strażnicach i świetlicach wiej-
skich. Remonty tych obiektów realizowane są 
zarówno z funduszu sołeckiego, jak również ze 
środków zewnętrznych,  które skutecznie 
pozyskujemy. W tym roku złożyliśmy dwa wnioski, 
pierwszy na remont dachu OSP Mąkolin, drugi 
na remont dachu i ogrzewania OSP Kanigowo. 
Dla obu zadań udało się pozyskać dofinanso-
wanie. Prace, które planowane są 
na nadchodzący rok to remont budynku OSP 
Kępa Polska, dla którego złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie w ramach PROW.  

OSP Mąkolin 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA AGLOMERACJI
BODZANÓW 

W związku z dynamicznym rozwojem obszaru 
aglomeracji Bodzanów (wsie Bodzanów, 
Chodkowo i Chodkowo-Działki) przystępujemy 
do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla w/w miejsco-
wości w ich granicach administracyjnych. 
Dokument obejmuje około 800 ha.
Jego opracowanie jest zasadne z uwagi na 
wyczerpanie się w obszarze wsi Bodzanów, 
Chodkowo i Chodkowo-Działki terenów, które 
posiadają zgodę na zmianę przeznaczenia 
gruntów z rolnych na nierolnicze, wokół zwar-
tego osiedla domów jednorodzinnych 
i pozwalają na zagospodarowanie gruntów 
m.in. na działki budowlane, czy usługowe. 
Plan miejscowy spełni funkcję motywacyjną 
dla rozwoju aglomeracji Bodzanów, wprowa-
dzi określony ład przestrzenny, spowoduje 
rozwój pozarolniczej działalności mieszkań-
ców, uprości procedury administracyjne          
w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę zarówno 
dla mieszkańców, jak i Gminy Bodzanów oraz 
jej jednostek organizacyjnych. Wykonanie 
dokumentu planistycznego, stanowiącego akt 
prawa miejscowego, ograniczy wydatkowanie 
środków z budżetu gminy na opracowanie 
projektów decyzji o warunkach zabudowy 
oraz decyzji tzw. celu publicznego dla poten-
cjalnych inwestorów.  

ZIELEŃ NA TERENIE NASZEJ GMINY PIĘKNIEJE

 

Realizując założenia lat ubiegłych w zakresie 
uporządkowania przestrzeni publicznej poprzez 
zadania z zakresu ochrony przyrody na terenie 
Gminy Bodzanów, obejmujące pielęgnację 
istniejącej zieleni oraz uzupełnianie nasadzeo, 
dofinansowane w latach 2016 - 2017 w formie 
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
wykonaliśmy w 2018 roku kolejny etap prac.  
W ramach dofinansowania, w wysokości 86 884, 
36 zł. (co stanowi 79,81 % kosztów całkowitych 
inwestycji), wykonaliśmy pielęgnację sanitarną 
i korekty koron oraz us uwanie odrostów 
drzew. Działania te poprawiły warunki fitosa-
nitarne nasadzeń, a także podniosły walory 
estetyczne zadrzewień. Nasadzono krzewy 
(2294 szt.) i wieloletnie rośliny ozdobne (870 
szt.), w celu zagospodarowania przestrzeni 
publicznej parku oraz poprawy estetyki krajo-
brazu w Chodkowie. Wykonane zadania skut-
kują poprawą bezpieczeostwa oraz komfortu 
użytkowania terenu. Przeprowadzone prace 
rewaloryzacyjne przywróciły świetnośd 
przedmiotowego areału. Tym bardziej, że 
zadrzewiony teren w Chodkowie stanowi 
ogólnodostępny skwer, o chara kterze parku, 
z naniesieniami oraz planowaną do budowy 
siłownią tzw. pod chmurką, natomiast pozo-
stałe zadrzewienia to element starodrzewu 
z dawnych założeń parkowych podworskich 
(nie wpisanych do rejestru zabytków).  

Na dzień dzisiejszy objęto już rewitalizacją 
zieleń w Kępie Polskiej, Nowym Kanigowie, 
Białobrzegach, Chodkowie i Cieślach i nie 
zamierzamy na tym poprzestać. Posiadamy 
wiele terenów o dużych walorach krajobrazo-
wych, chociażby park przyklasztorny w Feli-
cjanowie, czy zieleń wokół Domu Dziennego 
Pobytu Senior+. 

CO Z TYM GAZEM W NASZEJ GMINIE ??? 

Z niską emisją i smogiem boryka się wiele 
dużych miast, miasteczek, miejscowości i wsi. 
Słyszymy o spalaniu węgla, śmieci, emitowa-
nych pyłach i oglądamy spowite „mgłą” pano-
ramy miast i osiedli.  
Uwzględniając zapisy Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji oraz biorąc pod uwagę potrzeby 
mieszkańców gminy podjęliśmy współpracę ze 
spółką Blue Gaz w Krakowie w sprawie działań 
na rzecz gazyfikacji Gminy Bodzanów  doty-
czącej miejscowości Bodzanów, Chodkowo, 
Chodkowo-Działki.  
Efektem współpracy ma być budowa na ob-
szarach, gdzie brak jest możliwości dostarcze-
nia gazu ziemnego, bezgłośnych i bezemisyj-
nych stacji regazyfikacji gazu skroplonego. 
Stacje mają za zadanie rozprowadzenie za 

yłowo-rozdzielczej 
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Opracował Andrzej Grzelak  

Zdjęcia pochodzą z archiwum gminnego  

GOSPODARKA KOMUNALNA

 

gazu lotnego do odbiorców indywidualnych.   
Ponadto dla terenów, które mają możl iwość 
podłączenia do zbiorczej sieci gazu ziemnego, 
na podstawie podpisanego z Gminą Bodzanów 
listu intencyjnego, Polska Spółka Gazownictwa 
przystąpiła do opracowania projektu budowy 
głównej sieci gazowniczej dla wsi Białobrzegi, 
Borowice, Łagiewniki, Nowe Miszewo, Misze-
wo Murowane i Niesłuchowo. 

PIENIĄDZE NA WYMIANĘ PIECA I TERMOMO- 
DERNIZACJĘ DOMÓW 

Pragniemy przypomnieć, że Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej ogłosił nabór wniosków w ramach pro-
gramu „Czyste Powietrze” Program jest skie-
rowany do właścicieli lub współwłaścicieli 
domów jednorodzinnych, którzy chcą uzyskać 
dofinansowanie na gruntowną termomoder-
nizację budynków z  jednoczesną wymianą 
źródeł ciepła. Program będzie realizowany 
przez okres 10 lat. Wartość dofinansowania, 

jaką będzie można uzyskać uzależniona jest od 
dochodu na jednego członka rodziny. Kwota 

dofinansowania zgodnie z wytycznymi pro-
gramu nie może przekroczyd jednak 90% z 
kwoty 53 tyś zł. Szczegółowe informacje moż-
na uzyska w WFOŚiGW w Płocku, ul. Mała-
chowskiego 8, 09-402 Płock, tel. (24) 231 33 
80,  
fax (24) 231 33 85, bądź na stronie interneto-
wej 
:http://www.kampaniaczystepowietrze.pl/   

CZY POWSTANĄ NOWE LINIE AUTOBUSOWE ??? 

W pierwszym tygodniu sierpnia 2018 r.  PKS 
Płock Grupa Mobilis wydał komunikat o likwi-
dacji wszystkich połączeń na terenie powiatu 
płockiego. Kursów zaniechano od 1 września. 
W praktyce oznacza to problem z dojazdem 
zarówno do miejsc pracy, jak i szkół ponad-
gimnazjalnych znajdujących się poza terenem 
gminy.  
Niestety trwające prace nad nowelizacją 
ustawy o transporcie zbiorowym wciąż się 
przedłużają i nie znany jest termin oraz treść 
ostatecznego dokumentu, co w praktyce 
oznacza dla gmin jedną wielką niewiadomą 
odnośnie obowiązków i kosztów, jakie na nią 
nałoży nowy przepis prawa. Bez dobrej usta-
wy nie uda się skutecznie walczyć z tym, co     
w całej Polsce określane jest już mianem 
wykluczenia komunikacyjnego obszarów 
wiejskich. Biorąc pod uwagę decyzję PKS Płock 
oraz brak uregulowań, prawnych Wójt Gminy 
Bodzanów nie oczekując na samorozwiązanie 
się problemu na wyższych szczeblach podjął 
rozmowy z przedstawicielami firmy MARQS    

w zakresie uruchomienia dodatkowych linii 
autobusowych łączących znaczną część gminy 
z Płockiem i Wyszogrodem. W ramach roz-
mów udało się ustalić, że w najbliższym czasie 
powstaną dwie linie przebiegające przez naszą 
gminę, pierwsza przez Białobrzegi, Cieśle, i 
Kępę Polską oraz druga przez Łętowo, Mąko-
lin, Bodzanów, Garwacz, Kanigowo i Pepłowo. 
Obecnie firma MARQS przygotowuje rozkład 
jazdy oraz uzyskuje stosowne uzgodnienia, 
aby uruchomić linie. Pierwsza z tych linii została   

GMINA BODZANÓW LIDEREM
POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH  
W październiku 2018 r.  gazeta „WSPÓLNOTA” 
opublikowała ranking wykorzystania środków 
europejskich przez samorządy w zakooczonej 
kadencji. Ranking uwzględniał kilka kategorii 
takich jak pozyskiwanie środków przez samo-
rządy województw, miast, powiatów, miaste-
czek oraz gmin wiejskich. Ostatnia z wymie-
nionych to kategoria, w której można znaleźd 
gminę Bodzanów. Jesteśmy dumni, ponieważ 
wśród gmin wiejskich w naszym kraju zajęli-
śmy 86 miejsce, a 9 na Mazowszu. Dla przy-
kładu miejsca zajęte przez naszych sąsiadów: 
gmina Bulkowo 1264, gmina Słupno 1415, 
gmina Mała Wieś 1496. W rankingu przedsta-
wiono 1538 gmin wiejskich z terenu całego 
kraju. Jest to fantastyczny wynik pokazujący 
sprawnośd działania urzędu oraz umiejętności 
pozyskiwania środków. 

 

W 2018 roku skutecznie realizowali-
śmy zaplanowane działania w takich obsza-
rach jak utrzymanie stacji uzdatniania wody     

 

i oczyszczalni ścieków razem z siecią wodocią-
gową oraz kanalizacyjną, gospodarka miesz-
kaniowa, gospodarka odpadami, utrzymanie 
dróg gminnych, realizacja zadań funduszu 
sołeckiego, a także wykonywanie zadań gminy 
z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzy-
sowego oraz współpraca z Ochotniczymi 
Strażami Pożarnymi. 
 Jednym z priorytetów, jest zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ście-
ków. W celu zapewnienia właściwej jakości 
wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia w sprawie jakości wody przeznacz o-
nej do spożycia przez ludzi, wykonujemy 
szereg prac gwarantujących właściwą eksploa-
tację urządzeń zamontowanych w stacjach 
uzdatniania wody. Po dczas wykonywania 
bieżącej eksploatacji napotykamy również na 
szereg problemów.   

Dążąc  do  osiągnięcia  niezależności  
od  przerw  w  dostawach  energii elektrycz-
nej, zdemontowaliśmy  agregaty  prądotwór-
cze z wież teleinformatycznych  w Chodkowie 
i  Reczynie i po ich naprawie zamontowaliśmy 
je w SUW Reczyn oraz  w SUW  Leksyn.  Po-
zwala  to  na zabezpieczenie ciągłości pracy 
stacji  w sytuacjach kryzysowych. Mogliśmy 
się o tym przekonać po nawałnicy, która 
21.06.2018 r. nawiedziła naszą Gminę i była 
przyczyną między innymi  przerw w dostawie  

prądu  do  wszystkich, naszych  stacji uzdat-
niania wody.  

Egzekwując zapisy ustawy  z  dnia 27 
października 2017 r. o zmianie ustaw o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 2180) do 12 czerwca 
2018 r. przedstawiliśmy Radzie Gminy projekt 
regulaminu dostarczania wody i odprowadza-
nia   ścieków.  Następnie  przed  upływem 

dwóch miesięcy od przekazania do analizy  
projektu  regulaminu,  Rada  Gminy  przekaza-
ła  uchwałę zatwierdzającą  regulamin  do  
zaopiniowania  organowi regulacyjnemu czyli 
Dyrektorowi  Regionalnego  Zarządu  Gospo-
darki  Wodnej  Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie. W dalszym ciągu 
oczekujemy na zaopiniowanie regulaminu.   
 Mimo naszych starań o nieprzerwa-
ną dostawę wody wszystkim mieszkańcom nie 
jesteśmy jednak w stanie walczyć z suszą. 
Dlatego też wobec braku opadów atmosferycz- 
nych wystosowaliśmy  apel  do  mieszkańców  
Gminy  Bodzanów  o oszczędne i  racjonalne  
gospodarowanie  wodą. Cytując zapisy wspo-
mnianego  apelu, pamiętajmy o tym, iż            
w pierwszej kolejności powinny być zaspaka-
jane potrzeby ludności, ponieważ woda 
uzdatniona z wodociągu służy przede wszyst-
kim do celów bytowych. 

W okresie letnim mieliśmy już kło-
poty z dostarczeniem wody wszystkim odbior-
com pomimo wykorzystania pełnej mocy 

przerobowej urządzeń  pracujących  na  sta-
cjach  uzdatniania  wody.  Ostatnia  przerwa    
w  dostawie  wody  spowodowana działaniem 
żywiołu w godzinach  wieczornych sprawiła 
również rozregulowanie zaworu redukcyjnego  
w miejscowości Borowice zainstalowanego na 
sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do 
mieszkańców  miejscowości  Białobrzegi.  
Pomimo  wykonania  przez  nas wszystkich 
dostępnych i niezbędnych czynności mających 
na celu usprawnienie pracy  zaworu  zmuszeni  
byliśmy  do  wezwania  serwisu. W ramach  
prac serwisowych  dokonano  sprawdzenia  
komory  głównej  zaworu  oraz  układu regula-
cji. Podczas przeglądu zaszła konieczność 

wymiany pilota oraz jednej z rurek impulso-
wych. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych 
prac ponownie ustawiono właściwe parame-
try zaworu redukcyjnego. 

 Woda produkowana w stacjach 
uzdatniania wody na terenie Gminy Bodzanów 
poddawana jest ciągłej kontroli przez Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Płocku. Urząd Gminy również w ra-
mach kontroli wewnętrznej wykonuje badania 
wody zarówno pobranej ze stacji uzdatniania 
wody, jak również z punktów z przyporządko-
wanej sieci wodociągowej.       Z otrzymanych 
sprawozdań wynika, że woda spełnia wyma-
gania Rozporządzenia Ministra Zdrowia           
w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi.    

Odnosząc się do kwestii odprowa-

 

uruchomiona już 10.12.2018 r. 
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Środki funduszu sołeckiego na rok 2019 

Nazwa Sołectwa  Nazwa zadania, przedsięwzięcia Przyznano (zł) 

Sołectwo Archutówko
 

Przygotowanie terenu pod plac zabaw 
i zakup urządzeń zabawowych na 
działce gminnej o nr. ewid. 83/6

 

13
 

274,00
 

Sołectwo Bodzanów Remont chodników przy drogach 
gminnych w m. Bodzanów

 
40 104,00 

Utwardzenie dróg gminnych w m. 
Bodzanów

 

Sołectwo Białobrzegi Budowa ogrodzenia działki gminnej – 

róg ul. Długiej  

i ul. Wiślanej 

Zakup sprzętu bojowego 
 

i umundurowania dla OSP Białobrzegi
 

26 749,00 

Sołectwo Borowice

 

Utwardzenie dróg gminnych w sołec-
twie Borowice

 24

 

504,00
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odpadów, doceniania jej zalet i tego, jak do-
brze oddziałuje na środowisko. 

Na rok 2019 kwota rozdysponowana 
dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć          
w ramach funduszu sołeckiego wynosi 579 
702,00 zł. W ramach środków z funduszu 
sołeckiego każde sołectwo może zrealizować 
wiele ciekawych dla mieszkańców przedsię-
wzięć, które sami zgłaszają na zebraniu wiej-
skim. Zadania zgłoszone przez sołectwa muszą 
byd zadaniami własnymi gminy, służyć popra-
wie warunków życia mieszkańców oraz być 

zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wysokość 
środków, które są przyznawane na poszcze-
gólne sołectwa określa się według założeń 
ustawy o fund uszu sołeckim.  

 

dzania ścieków realizując zapisy pozwoleń  
wodnoprawnych  dokonywaliśmy poborów  
ścieków  surowych i  oczyszczonych  z  oczysz-
czalni ścieków w Bodzanowie i Nowym Mi-
szewie. Żadne z wyników badań ścieków 
wykonywanych w 2018 roku nie wykazały 
przekroczeń badanych parametrów.
 W dalszym ciągu napotykamy na 
problemy związane z właściwą eksploatacją 
sieci kanalizacyjnej wykonanej w 2006 roku na 
terenie Gminy Bodzanów. Po raz kolejny 
doszło do zapchania kanalizacji sanitarnej       
w Bodzanowie w ulicy Sienkiewicza. Ponownie 
musieliśmy zlecić wykonanie jej udrożnienia      
i czyszczenia specjalistycznym sprzętem.         
W związku z powyższym odcinek ten zostanie 
przebudowany w ramach budowanej kanali-

 zacji. 
W trosce o najuboższych mieszkań-

ców ukończone zostały prace remontowe  
dwóch kolejnych lokali mieszkalnych w b u-
dynku komunalnym w Mąkolinie 38 oraz        
w budynku w Bodzanowie przy ulicy Nad-
rzecznej 3. 

W lokalach tych zamieszkali już nowi 
lokatorzy. Zgodnie z wcześniejszymi   planami  
odnowiliśmy klatkę schodową w budynku 
komunalnym w Chodkowie, wiosną rozpocz-
niemy remont klatki schodowej  w budynku 
komunalnym w Bodzanowie. Ponadto wyko-
naliśmy gruntowny remont kominów w bu-
dynku komunalnym w Mąkolinie.  

Kolejną istotną dziedziną jest utrzy-
manie dróg gminnych. Powoli przygotowuje-
my się do sezonu zimowego. Dokonaliśmy 
zakupu piasku oraz soli drogowej, ponadto 
wykonaliśmy przegląd sprzętu. Pozwoli nam 
to na samodzielne odśnieżanie i zwalczanie 
śliskości na drogach. 

W trosce o bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców ustawiliśmy znaki drogowe, 
zgodnie z zatwierdzonymi projektami organi-

zacji ruchu w miejscowościach: Nowe Misze-
wo, Cieśle, Reczyn, Chodkowo-Działki, Nowe 
Kanigowo. Ponadto wykonany został remont 
najbardziej uszkodzonych odcinków dróg 
gminnych w miejscowościach: Nowe Miszewo 
ulice: Długa, Parkowa, Kwiatowa, Miszewo 
Murowane ulica Starowiejska, Ramutówko  
i Mąkolin. Ponadto na bieżąco usuwane są 
ubytki w nawierzchniach dróg utwardzonych, 
porządkowane są również rowy i pobocza.      
W bieżącym roku zakupiliśmy i wyremontowa-
liśmy używane wiaty przystankowe, które 
ustawiliśmy w miejscowościach N. Kanigowo 
oraz Cybulin, do końca roku planujemy ust a-
wienie wiat przystankowych w miejscowo-
ściach Borowice i Chodkowo-Działki. 

Mając na uwadze porządek w naszej 
Gminie całym rokiem prowadzimy nieprze-
rwalnie prace porządkowe poprzez zbiórki i 
wywozy nieczystości porzucanych w przydroż-
nych rowach, przystankach autobusowych 
oraz podległych terenach na obszarze całej 
Gminy by każdy z nas mieszkał w uporządko-
wanej, czystej okolicy. Dzięki zgłoszeniom od 
naszych mieszkańców staramy się również jak 
najszybciej reagować na problem tzw. „dzikich 
wysypisk śmieci” poprzez zobowiązywanie 
właścicieli działek na których znajdują się 
odpady do ich uprzątnięcia. Aby zapewnić 
mieszkańcom właściwe postępowanie z odpa-
dami każdy ma możliwość w ramach opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
uiszczanej przez mieszkańców zamieszkałych 
nieruchomości, dostarczania odpadów segre-
gowanych do Punktów Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych.  
 Z końcem maja 2018 r. zakooczyła 

się umowa z firmą Remondis na realizację 
usługi pn. „Odbiór niesegregowanych  i segre-
gowanych odpadów komunalnyc z terenu 
Gminy Bodzanów  w związku z utrzymaniem 
czystości i porządku.” Przedmiot umowy 

obejmował odbiór odpadów z targowisk, 
z Urzędu Gminy Bodzanów, z budynku komu-
nalnego w Chodkowie - Działkach oraz odpa-
dów z terenu gminy Bodzanów powstałych     
w wyniku bieżących prac porządkowych, 
w związku z czym dokonaliśmy ro zeznania 
cenowego w okresie od 01.06.2018 r. do 
31.12.2018 r., najkorzystniejszą ofertę prze d-
stawiła firma SUEZ na kwotę 14 799,00 zł. 

 Zapewniliśmy również mieszkańcom 
możliwość pozbycia się zalegających, niepo-
trzebnych odpadów i w ramach opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
została zorganizowana   w sierpniu bezpłatna 
mobilna zbiórka odpadów wielkogabaryto-
wych, do której zgłosiło się 121 osób, nato-
miast w październiku odbyła się mobilna 
zbiórka dotycząca zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego, liczba osób, która 
dokonała zgłoszenia wyniosła 96. Akcja Sprzą-
tania Świata zorganizowana po raz kolejny we 
wrześniu br. przebiegała pod hasłem „Akcja – 
segregacja! 2 x więcej, 2  x  czyściej.”, celem 
jej było promowanie selektywnej zbiórki 
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Sołectwo Cieśle Remont świetlicy wiejskiej na działce 
o nr. ewid. 115/13
Utwardzenie dróg gminnych w m. 
Cieśle

 
20 854,00

Sołectwo Cybulin

 

Utwardzenie dróg gminnych w m. 
Cybulin

 

13

 

755,00

 

Sołectwo Chodkowo - Działki

 

Kontynuacja budowy rozpoczętego 
chodnika na ulicy Polnej

 

23

 

421,00

 

Sołectwo

 

Chodkowo

 

Zakup i montaż 3 lamp solarnych 

 

28

 

955,00

 

Sołectwo Garwacz

 

Utwardzenie dróg gminnych w sołec-
twie Garwacz

 

Utworzenie oraz zakup wyposażenia 
placu zabaw w m. Garwacz na działce 
przy świetlicy o nr. ewid. 86

 11

 

910,00

 

Sołectwo Karwowo Szlacheckie

 

Utwardzenie dróg gminnych w m. 
Karwowo Szlacheckie

 

12

 

833,00

 

Sołectwo Gromice

 

Doposażenie OSP Gromice

 

Utwardzenie dróg gminnych sołectwa 
Gromice

 

Zakup dwóch przepustów drogowych

 

12

 

500,00

 

Sołectwo Krawieczyn

 

Remont i utwardzenie dróg gminnych 
w m. Krawieczyn

 

13

 

274,00

 

Sołectwo Karwowo Duchowne

 

Utwardzenie dróg gminnych w m. 
Karwowo Duchowne

 

10

 

788,00

 

Sołectwo Gąsewo

 

Utwardzenie dróg gminnych w m. 
Gąsewo

 

12

 

673,00

 

Sołectwo Kępa Polska

 

Remont dróg gminnych w m. Kępa 
Polska

 

Bieżące utrzymanie placu zabaw

 

w m. 
Kępa Polska

 

Organizacja uroczystości o charakte-
rze lokalnym w m. Kępa Polska

 

13

 

635,00

 

Sołectwo Kłaczkowo

 

Zakup akcesoriów do organizacji 
spotkao mieszkańców sołectwa Kłacz-
kowo 

 

13

 

635,00

 

Utwardzenie dróg gminnych w m. 
Bodzanów 

Remont dróg gminnych w m. Kłaczkowo

 

Sołectwo Kanigowo Remont dróg gminnych w m. Kanigowo
 

Doposażenie OSP Kanigowo
 

12 900,00 

8   
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Sołectwo Leksyn

 

Utwardzenie dróg gminnych w m. 
Leksyn

 

Zakup i montaż lampy solarnej przy 
drodze gminnej w m. Leksyn

 

14

 

598,00

 

Sołectwo Łętowo

 

Kontynuacja budowy chodnika przy 
drodze gminnej w m. Łętowo

 

Utwardzenie dróg gminnych w m. 
Łętowo

 

10

 

948,00

 

Sołectwo Małoszewo

 

Zakup i montaż lampy solarnej przy 
drodze gminnej w m. Małoszewo

 

Utwardzenie dróg gminnych w sołec-
twie Małoszewo

 12

 

111,00

 

Sołectwo Mąkolin

 

Wykonanie elewacji budynku świetli-
cy wiejskiej

 

Organizacja pikniku z okazji Dnia 
Dziecka

 
17

 

926,00

 

Sołectwo Mąkolin Kolonia

 

Utwardzenie dróg gminnych w m. 
Mąkolin Kolonia

 

Zakup i montaż 6 sztuk przepustów 
drogowych

 

11

 

911,00

 

Sołectwo Miszewko

 

Utwardzenie drogi Felicjanów-
Małoszewo na długości 300m

 

10

 

828,00

 

Sołectwo Osmolinek

 

Utwardzenie nawierzchni dróg gmin-
nych w m. Osmolinek

 

10

 

026,00

 

Sołectwo Nowe Miszewo

 

Utwardzenie dróg kruszywem natu-
ralnym betonowym i masą asfaltową 
do uzupełnienia ubytków w ulicach: 
Wiatraczna, Parkowa, Krótka, Prosta

 

Zakup ciągnika –

 

kosiarki

 

Remont chodnika przy drodze gmin-
nej o nr. ewid. dz. 290273W  ul. Wio-
senna w m. Nowe Miszewo

 
40

 

104,00

 

Sołectwo Pepłowo

 

Zakup ławek i stołów do świetlicy w 
m. Pepłowo

 

Organizacja festynu rodzinnego z 
okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka w 
dniu 25.05.2019 r.

 

Przegląd techniczny placu zabaw

 

Modernizacja wjazdu na teren świetlicy

16

 

763,00

 

wiejskiej w m. Pepłowo
 



Zakup i założenie wraz z przyczółkami 
jednego przepustu drogowego na 
drodze gminnej o nr. ewid.

 
137 w m. 

Pepłowo
 

Utwardzenie gruzem i żwirowanie 
drogi gminnej na działce o numerze 
ewidencyjnym 39

 

Sołectwo Niesłuchowo

 

Utwardzenie dróg gminnych w m. 
Niesłuchowo

 

Remont dachu świetlicy wiejskiej w 
m. Niesłuchowo na działce o nr. ewid. 
19/2

 

Zakup i montaż lampy solarnej przy 
drodze gminnej w m. Niesłuchowo

 

21

 

897,00

 

Sołectwo Miszewo Murowane

 

Utwardzenie i remont dróg gminnych 
w sołectwie Miszewo Murowane

 

Zamontowanie pięciu przepustów i 
pogłębienie rowów na ulicy Staro-
wiejskiej

 

Wykonanie przepustu pod drogą ul. 
Starowiejska

 

16

 

683,00

 

Sołectwo Parkoczewo

 

Zakup tłucznia i żwiru na remont dróg 
gminnych w m. Parkoczewo

 

9

 

344,00

 

Sołectwo Nowe Kanigowo

 

Utwardzenie dróg gminnych w m. 
Nowe Kanigowo

 

Doposażenie remizy OSP Nowe Kani-
gowo

 

15

 

400,00

 

Sołectwo Stanowo

 

Utwardzenie nawierzchni drogi gmin-
nej w m. Stanowo kruszywem natu-
ralnym łamanym

 

Zakup i montaż lampy solarnej w m. 
Stanowo

 

20

 

613,00

 

Sołectwo Reczyn

 

Remont dróg gminnych w miejscowo-
ści Reczyn i Nowy Reczyn poprzez 
gruzowanie oraz zakup kruszywa

 

Zakup namiotu wykorzystywanego 
poprzez mieszkańców podczas spo-
tkań integracyjnych

 

15

 

560,00

 

Sołectwo Ramutówko

 

Remont dróg wsi Ramutówko, utwar-
dzenie, naprawy bieżące

 

11

 

500,00

 

Sołectwo Wiciejewo

 

Remont i ocieplenie garażu przezna-
czonego na samochód bojowy

 

17

 

726,00

 

 

Razem:

 

579

 

702,00
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Opracowali: Justyna Szulecka, Joanna Smolarek 
 Dorota Rogińska, Mateusz Cytacki, 

Radosław Golat  

INFORMACJA W SPRAWIE STAWEK PODATKOWYCH USTALONYCH NA ROK 2019

 

SETNE URODZINY MIESZKANKI GMINY BODZANÓW

 

oraz władz samorządowych złożył Jubilatce 
serdeczne gratulacje i gorące życzenia zdro-
wia, szczęścia, pomyślności, miłości i szacunku 
najbliższych na kolejne lata życia.  

Życie Pani Weroniki to lata do-
świadczeń naznaczone blaskiem i cieniem 
codzienności. Była świadkiem wielu trudnych, 
ale i doniosłych wydarzeń w dziejach Ojczy-
zny. W latach 1941-1945 Pani Weronika 

 

31 lipca 2018 r. mieszkanka na-
szej Gminy Pani Weronika Jóźwiak obchodziła 
jubileusz 100-tnych urodzin. Z okazji tak za-
szczytnego jubileuszu, w tym szczególnym 
roku dla naszego kraju, jakim jest 100-lecie 
odzyskania niepodległości Wójt Gminy Bodza-
nów -  Jerzy Staniszewski w imieniu własnym 

należała do Polskiej Organizacji Zbrojnej, 
następnie AK, w której działała w charakterze 
łączniczki i sanitariuszki pod pseudonimem 
"Werka". Za wybitne zasługi w walce z oku-
pantem otrzymała Złoty Krzyż Zasługi                         
z Mieczami. Po wojnie szykanowana przez 
ówczesne władze.  

Warto również w tym miejscu 
wspomnieć, że nasza Jubilatka to mama nie 
żyjącej profesor, rektor Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie - Janiny Jóźwiak, której 
imię nosi Szkoła Podstawowa w Cieślach.   

Obecnie Pani Weronika Jóźwiak 

          

mieszka z córką Anną.  

W uroczystości udział wzięli Kie-
rownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Płocku - Marlena Mazurska 
oraz przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeo 
Społecznych w Płocku.  

   

Zdjęcie pochodzi z archiwum gminnego  

Opracowała  Paulina Janowska  

 
Ważną dziedziną jest bezpieczeń-

stwo, zarządzanie kryzysowe oraz współpraca 
z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. 

W lipcu 2018 roku zakończono za-
budowę  samochodu Mercedes-Benz Sprinter 
na lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, który 
obecnie użytkuje Ochotnicza Straż Pożarna  
w Kępie Polskiej. Samochód został wcześniej 
przekazany dla Gminy Bodzanów z Woje-
wódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego w Płocku.  

18 sierpnia w Kępie Polskiej odbyły 
się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,      
w których udział brały jednostki Ochotniczych 

 

 

 
18 sierpnia w Kępie Polskiej odby-

ły się Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze, w których udział wzięły jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
gminy. Podobnie jak w ubiegłym roku z a-
wody były integralną częścią odbywających 
się w tym czasie Dni Gminy Bodzanów. 
Wśród męskich drużyn pożarniczych po raz 
czwarty z rzędu zwyciężyła drużyna wysta-
wiona przez OSP Gromice. Najlepszą kobie-
cą drużyną została drużyna       z OSP Kanigowo

 W klasyfikacji młodzieżowych 
drużyn pożarniczych chłopców zwyciężyła 
drużyna z OSP Mąkolin, natomiast wśród 
dziewcząt pierwsze miejsce zajęła drużyna  
z OSP Kanigowo.  

W listopadzie bieżącego roku 
miało    miejsce    przekazanie    sprzętu 
i umundurowania dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych, jaki zakupiono przy udziale 
dofinansowania  Starostwa  Powiatowego  

w   Płocku  oraz   środków   pochodzących  

z Funduszu Sprawiedliwości, których dys-
ponentem jest Minister Sprawiedliwości. 
Dzięki otrzymanym dotacjom zakupiono 
między innymi umundurowanie koszarowe 
i galowe, wyposażenie osobiste strażaków, 
przedmioty armatury pożarniczej oraz 

służące do ratowania zdrowia i życia na 

miejscu pożarów, wypadków i innych zda-

rzeń. Sprzęt i umundurowanie zostały 
przekazane jednostkom OSP z Kanigowa, 
Bodzanowa, Niesłuchowa, Gromic  

i Wiciejewa.   

 
W ciągu całego roku OSP z terenu 

naszej gminy brały udział w wielu akcjach 
zwalczając pożary oraz inne miejscowe 
zagrożenia, ratując przy tym zdrowiłi mie-
nie ludzi. W drugiej połowie roku na terenie 
gminy zostało zorganizowane także szkole-
nie podstawowe strażaków-ratowników, 
mające na celu zwiększenie liczby straża-
ków mogących brać bezpośredni udział w 
działaniach ratowniczych. Pozwoli to zwięk-
szyć możliwości operacyjne poszczególnych 
OSP, a przy tym przyczyni się to do wzrostu 
bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.  

Zdjęcia pochodzą z archiwum gminnego 

 

Stawki podatkowe ulegną zmianom w 
stosunku do lat poprzednich. Zmiany sta-
wek  w  podatku od nieruchomości oraz 
podatku rolnym wynikają ze znacznego 
podwyższenia górnych granic stawek kwo-
towych podatków i opłat lokalnych ogł o-
szonych przez Ministra Finansów oraz 
wzrostu średniej ceny skupu żyta za okres 
11 kwartałów, będącej podstawą do usta-
lenia podatku rolnego na rok podatkowy 
2019. Stawka podatku rolnego dla gospo-
darstwa wynosić będzie 130,00 zł z hektara 
przeliczeniowego natomiast podatek leśny 
ulegnie zmniejszeniu z kwoty 43,35 zł/ha do 
42,2356 zł/ha. 

Stawki podatku do nieruchomości podatku 
zostały podwyższone w stosunku do 
wszystkich gruntów i budynków stanowią-
cych przedmiot opodatkowania w/wym. 
podatkiem. W przypadku podatku od środ-
ków transportowych stawki podatkowe 
pozostały bez zmian w stosunku do roku 
2018. 
Decyzje w sprawie wymiaru podatków na 
rok 2019 dostarczone będą podatnikom                    
w lutym przez sołtysów, zaś dla osób za-
mieszkałych poza terenem Naszej Gminy za 
pośrednictwem poczty polskiej listem pole-
conym z potwierdzonym odbiorem. 
Nie będą wysyłane decyzje podatkowe, 
których kwota podatku na cały rok wynio-
słaby mniej niż 7 zł. 

W przypadku, gdy kwota rocznego podatku 
nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny 
jednorazowo w terminie płatności pierw-
szej raty. Podatek (w kwocie powyżej 100 
zł) płatny jest w czterech ratach tj. 15 mar-
ca, 15 maja, 15 września i 15 listopada 2019 
roku. 
Osoby fizyczne, płatnicy podatku od środ-
ków transportowych deklaracje na podatek 
składają do 15 lutego 2019 r.  
Producenci rolni mają możliwość zwrotu 
części podatku akcyzowego zawartego            
w cenie oleju napędowego. Stosowne 
wnioski wraz z fakturami potwierdzającymi 
zakup oleju napędowego należy złożyć 
odpowiednio w lutym ( I tura) i sierpniu ( II 

tura).  
Opracowała Anna Fabisiak 
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WESOŁE JEST ŻYCIE SENIORA.......

 

….kiedy masz 60  +  nie oznacza to, że musisz 
siedzieć w domu i narzekać na samotność. 
Nasi seniorzy z Dziennego Domu „Senior +” 
wiedzą to najlepiej. Uczestnictwo w codzien-
nych zajęciach rekompensuje minioną aktyw-
nośd zawodową, daje poczucie bycia jeszcze 
potrzebnym, a poza tym dostarcza mnóstwo 
rozrywki i  atrakcji. Tu seniorzy poprzez fizyko-
terapię poprawią kondycję fizyczną, wspólnie 
przygotują posiłki, zorganizują swoje imieniny 
czy urodziny.  

W okresie letnim wyjeżdżali na wycieczki m.in. 
do Ciechocinka czy do skansenu w Sierpcu. 
Grupa Seniorów obdarzonych talentem mu-
zycznym utworzyła amatorski chór, który 
zadebiutował w Żoliborskim Festiwalu Śpie-

jących Seniorów. Występ spotkał się wa             
z entuzjastycznym odbiorem.  
Chętnych seniorów, którzy chcieliby porzucić 
domowe zacisze, zapraszamy do Dziennego 
Domu „Senior +” w Stanowie. 

Zdjęcia pochodzą z archiwum GOPS
 Opracowała Bogusława Bartczak

PŁOCKI POWIATOWY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W GMINIE BODZANÓW
 

Teatralny wieczór  
Członkowie Płockiego Powiatowego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku z terenu naszej gminy 
mieli przyjemność wziąć udział w spotkaniu     
z aktorką Teatru Płockiego Panią Grażyną 
Zielińską, które odbyło się w CKIS 
MULTIOSADA w Małej Wsi. 

 

 

Podsumowanie roku akademickiego 
2 lipca 2018 r. w Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu odbyło się uroczyste podsumowa-
nie pierwszego roku działalności Płockiego 
Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Wszyscy studenci otrzymali dyplomy i mnó-
stwo ciepłych słów, zarówno od założycieli, jak 
i przybyłych gości. Po części oficjalnej można 
było zwiedzić skansen, a wspólnej zabawie       

i integracji nie było końca.  

Uroczysta inauguracja 
Z początkiem października w gmachu Teatru 
Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku 
odbyła się uroczysta inauguracja roku akade-
mickiego 2018/2019 Płockiego Powiatowego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W uroczysto-
ści wzięli udział wszyscy studenci oraz zapro-
szeni goście m.in. Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik i Starosta Po-
wiatu Płockiego Mariusz Bieniek. Studenci  
z  naszej gminy wraz z Wójtem Jerzym Stani-
szewskim mieli przyjemność wysłuchać wy-
kładu prof. Anny Brzezińskiej z Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo 
miłym akcentem wieńczącym spotkanie był 
koncert pn. „Muzyka Świata” w wykonaniu 
Alicji Węgorzewskiej, Mirosława Niewiado m-
skiego oraz trio skrzypcowego.  

Warsztaty  
Studenci z terenu naszej gminy uczestniczą     
w różnorakich zajęciach, których głównym 
celem jest upowszechnianie wiedzy z wszel-
kich  dziedzin życia. By rozszerzyć wachlarz 
zajęć zostały zorganizowane  warsztaty cera-
miczne, florystyczne oraz tworzenie biżuterii    

i ozdób z filcu. Przeprowadzone zostały rów-
nież zajęcia ruchowe pn. „Taniec w kręgu”.  

 Ponadto studenci wzięli  udział w warsztatach 
pn. "Uczymy ratować", których tematem była 
pierwsza pomoc przedmedyczna. Zajęcia 
odbyły się w ramach projektu "BEZPIECZNI 
SENIORZY" realizowanego przez Fundację 
Młodzi Razem. Projekt dofinansowany został 
ze środków Programu Rządowego na Rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych.  

Zdjęcia pochodzą z archiwum GCKiS

Opracowała Wanda Jakubowska Nowacka 
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ENERGYLANDIA DLA NAJBARDZIEJ AKTYWNYCH WOLONTARIUSZY !!!

 

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu przy 
GOPS w Bodzanowie pomagają innym bezin-
teresownie. Są zgodni, że wolontariat jest 
super. Najlepsi z najlepszych 11 października 
2018 r.  pojechali na wycieczkę do 
ENERGYLANDII!!!  

 
Bardzo ciężko było wybrać te osoby spośród 
wszystkich wolontariuszy, ponieważ każda 
praca na rzecz innych jest wspaniała i zasługu-
je na nagrodę. Nasi laureaci w szczególny 
sposób realizują ideę, pokazują, że wolonta-
riat to fantastyczna przygoda, która daje dużo 
nie tylko obdarowywanym, ale i samym wo-
lontariuszom.  

 Nasi wolontariusze uwielbiają to co robią i bez 
wolontariatu nie wyobrażają sobie przyszłości. 

 

Dziękujemy Wam, że robicie tyle fajnych 
rzeczy i propagujecie ideę wolontariatu i 
swoją pasją zarażacie innych. 

 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
bezinteresowną pracą na rzecz innych. Więcej
informacji: Centrum Wolontariatu przy 
w Bodzanowie
ul. Bankowa 7  

09-470 Bodzanów  

Tel. 24/ 260 70 06 wew. 131 

m.czernicka@bodzanow.pl 

Na życzenie wolontariuszy wystawiamy za-

świadczenia lub referencje 

Zdjęcia pochodzą z archiwum GOPS 

 Opracowała Marzena Czernicka 

GOPS 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZANOWIE 

 
W Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-

łecznej w Bodzanowie funkcjonuje Dział 
Świadczeo Rodzinnych. W ramach realizacji 
zadao obsługujemy świadczenia rodzinne, 
fundusz alimentacyjny, świadczenia wych o-
wawcze 500 +, Kartę Dużej Rodziny, Program 
Dobry Start  300+.  
Pomoc finansowa, którą otrzymują rodziny 
stanowi istotne wsparcie w wychowaniu 
dzieci i zabezpieczeniu ich potrzeb związanych 

z edukacją, ale również codziennym rozwo-
jem.  

Aby otrzymać świadczenia należy spełnić 
przesłanki określone ustawami, które regulują 
przyznanie pomocy finansowej dla rodzin. 

Istotnym elementem jest kryterium docho-
dowe rodziny, które wynosi:

 

·
 

dla uzyskania świadczeń rodzinnych -
 

674 zł na osobę lub 764 zł w przypad-
ku, gdy w rodzinie wychowuje się 
dziecko niepełnosprawne 

·  dla uzyskania świadczenia wycho-
wawczego 500+ -  kryterium wynosi 
800 zł na osobę w rodzinie, w przy-
padku dziecka niepełnosprawnego 
1200 zł  

·  dla uzyskania świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego - 725 zł na osobę w 
rodzinie

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

·  dla uzyskania jednorazowej zapomogi 
z tyt. urodzenia dziecka -

 
kryterium 

wynosi 1922 zł na osobę
 

 
Świadczenia rodzinne, które zostały wypłaco-
ne rodzinom w listopadzie 2018 r. łącznie 
wyniosły 223 975,30 zł. Świadczenia Wycho-
wawcze 500+ wypłacono na kwotę 392 500,00 
zł, Fundusz Alimentacyjny wypłacono na 
kwotę  26 350,00 zł. Program Dobry Start 300+ 
świadczenia wypłacone za okres od 1.07.2018 
do 30.11.2018 r.  łącznie na kwotę - 300 
300,00 zł.  Powyższe kwoty wypłacane są          
z budżetu państwa w ramach zadań zleco-
nych.  
 

Kontakt do Działu Świadczeń Rodzinnych tel. 
24/260-79-08  

e-mail:  

swiadczeniarodzinne@bodzanow.pl 

funduszalimentacyjny@bodzanow.pl 

swiadczeniawychowaw-
cze500plus@bodzanow.pl 

Opracowała
 
Mirosława Żaglewska

 

 PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH...

Nadużywanie alkoholu zwiększa ryzy-

ko zachorowania na wiele różnych chorób – 

sprzyja występowaniu nowotworów, uszkadza 

narządy wewnętrzne, zaostrza objawy depre-

sji i bywa przyczyną niewydolności całego 

organizmu. Powoduje niszczenie rodziny, 

krzywdę dzieci i społeczną degradację. 

W okresie od czerwca do października br. na 

terenie gminy Bodzanów została przeprowa-

dzona przez Centrum Rozwoju Edukacji              

i Kompetencji INVESIS Polska diagnoza lokal-

nych zagrożeń społecznych. W formie ankiet 

przebadano sprzedawców alkoholu, miesz-



 
Certyfikowany terapeuta uzależnień w Punk-
cie

 
Konsultacyjno-

 
Terapeutyczny w

 
Bodza-

nowie
 

Spotkania indywidualne:
 w pierwszy, drugi i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 15.15 –

 
17.15

 (w budynku ośrodka zdrowia w Bodzanowie -wejście obok biblioteki)
 

Certyfikowana terapeutka uzależnień w 
Punkcie Konsultacyjno-

 
Terapeutycznym w 

Miszewie
 

Murowanym
 

Spotkania grupowe:
 w pierwszą, drugą i trzecią środę miesiąca 

 w godz. 18.00 –
 
20.00 w „spichlerzu” DPS w Miszewie

 

Psycholog
 

w Punkcie
 

Konsultacyjno-
 

Terapeutyczny w
 Bodzanowie

 

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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kańców oraz dzieci i młodzież szkolną.  
          

W ramach realizacji tego badania, pozyskano 

również dane z Posterunku Policji w Bodza-

nowie, GOPS w Bodzanowie, Gminnej Komisji 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii oraz funkcjonującego Zespołu 

Interdyscyplinarnego.  
Najistotniejszym problemem społecznym 

według mieszkańców gminy Bodzanów jest 

wciąż problem alkoholizmu i to właśnie walka 

z nim jest szczególnie ważna. Problem ten jest 

mocno zauważalny w deklaracjach sprzedaw-

ców, którzy odpowiedzieli, że próba kupna 

napojów alkoholowych przez osoby nietrzeź-

we zdarza się bardzo często. Badane osoby 

wskazały na problem kryzysu rodziny. Kłopoty 

związane z kryzysem rodziny najczęściej mają 

swoją genezę w braku odpowiednich wzor-

ców. Właściwe wypełnianie roli rodzica jest 

niezmiernie istotne, gdyż dzieci wzorują się na 
swoich rodzicach, a ich postawy stają się dla 

nich wzorcem.  

Badania ankietowe pokazały, że rosnącym 

problemem jest również zjawisko przemocy 

domowej. Z diagnozy odczytujemy, iż procent 

uczniów spożywających alkohol czy palących 

papierosy wzrasta wraz z wiekiem badanych 

uczniów. Młody człowiek, który ma zapewnio-

ne poczucie bezpieczeostwa i funkcjonuje 
      

w środowisku, w którym czuje się dobrze, jest 

mniej podatny na kontakt z używkami, chęt-

niej rozmawia o swoich problemach. Istotne 

jest, zatem budowanie pozytywnego klimatu 

społecznego, który daje młodemu człowieko-

wi możliwość rozwijania kompetencji społecz-

nych, takich jak asertywność, umiejętności 

podejmowania odpowiedzialnych decyzji czy 

poczucia własnej wartości. 

Pełną diagnozę,  a tym samym ciekawe wyni-

ki badań oraz strategiczne kierunki realizacji 

gminnego programu profilaktyki znajdują się 

na stronie internetowej 

www.gops.bodzanow.pl w zakładce Profilak-

tyka.  

W br. zorganizowaliśmy terenowe 

szkolenie dla sprzedawców alkoholu. 
Szkolenie dotyczyło odpowiedzialnej sprzeda-
ży napojów alkoholowych i składało się z 3 
etapów:  

1.  Przeprowadzenia eksperymentu pt. 

„Tajemniczy Klient”, kiedy to osoba, 

której wiek został oceniony na 

mniej niż 18 lat, próbuje dokonać 

zakupu alkoholu, a równocześnie 

trener –  specjalista z zakresu profi-
laktyki, obserwuje zaaranżowaną 

akcję.  

2.
 

Komentarza psychologicznego po 

przeprowadzonym badaniu w punk-

tach sprzedaży alkoholu dla sprze-

dawców napojów alkoholowych. 
 

3.
 

Szkolenia dla sprzedawców i właści-

cieli punktu sprzedaży napojów al-

koholowych wraz z przekazaniem 

materiałów poszkoleniowych.  
Badaniem objęto 22 sprzedawców i właścicieli 

punktu sprzedaży napojów alkoholowych,       
w celu zidentyfikowania istniejącego stanu 

rzeczy dotyczącego prowadzonej polityki 

sprzedażowej, właściwego oznaczenia sklepu 

pod względem wymagań ustawy (naklejki, 

magnesy na chłodziarki, tablice informacyjne), 

postawy względem podawania alkoholu 

osobom niepełnoletnim.  

Z raportem z przeprowadzonego szkolenia 

można zapoznać się na stronie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie 

www.gops.bodzanow.pl
 
w zakładce Profilak-

tyka.
 

Nasze działania profilaktyczne to 
również bezpośredni dostęp do certyfikowa-
nych terapeutów uzależnień oraz psychologa. 
W sposób ciągły działają Punkty Terapeutycz-
no-Konsultacyjne w Bodzanowie i Nowym 
Miszewie, gdzie osoby zainteresowane jak 
również ich rodziny mogą otrzymać wsparcie, 
pomoc oraz wskazówki jak podjąć leczenie 
uzależnienia.
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Pomocą profilaktyczno-terapeutyczną objęte 
są również dzieci i młodzież w szkołach pod-
stawowych i gimnazjach gdzie psycholog 
prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe  
w ramach wsparcia indywidualnego, interwencji, 
psychoedukacji dzieci w ramach warsztatów 
profilaktyczno-edukacyjnych „Autoportret 
Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! Czyli o 
budowie poczucia własnej wartości” dla klas 
1-7. Psycholog prowadzi również psychoedu-
kację i konsultacje z rodzicami, współpracuje z 
nauczycielami w celu inicjowania różnych 
form pomocy wychowawczej, prowadzi ob-
serwację dzieci i ocenia ich funkcjonowanie w 
różnych sferach rozwoju, współpracuje  
z pedagogiem szkolnych i asystentem rodzin-

nym. W roku szkolnym 2017/2018 oraz 
2018/2019 psycholog prowadził również 
działania w ramach kampanii społecznej 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” na temat budo-
wania poczucia własnej wartości.

 
 Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych w okresie od 
1.01.2018 r. do 30.11.2018 r. pozytywnie 
zaopiniowała wnioski  o pomoc finansową w 
organizacji działań profilaktycznych, które 
zostały sfinansowane ze środków funduszu 
alkoholowego. Do najważniejszych należały: 

warsztaty "Współczesne uzależnienia", real i-
zacja programu rekomendowanego „Domowi 
detektywi”, udział 40 dzieci w spektaklu profi-

laktyczno-wychowawczym, organizacja turnie-
ju "Tenis stołowy łączy pokolenia" w ramach 
kampanii Rodzina na TAK, zakup materiałów 
edukacyjnych kampanii "Zachowaj trzeźwy 
umysł", szkolenie sprzedawców alkoholu, 
warsztaty profilaktyczne dla rodziców i dla 
uczniów "Bezpieczeństwo w internecie...”, 
zakup materiałów profilaktyczno-
informacyjnych dla punktów konsultacyjno-
terapeutycznych w Bodzanowie i Nowym 
Miszewie, warsztaty terapeutyczne wzmacnia-
jące postawy rodziców i dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Nowym Miszewie, Warsztaty 

profilaktyczne dla dzieci klas I „Cukierki”, 
Warsztaty profilaktyczne dla dzieci klas VIII 
„Jestem sobą” w Bodzanowie, przeprowadze-
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nie lokalnej diagnozy problemów społecznych 
na terenie Gminy Bodzanów, warsztaty profi-
laktyczne dla dzieci z klasy VI i VII pod nazwą 
„W sieci uzależnień”, warsztaty profilaktyczne 
dla uczniów gimnazjum pod nazwą „Bezpiecz-
ne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów 
dostępnych w sieci”, wyjazd terapeutyczny dla 
dzieci z rodzin grupy ryzyka. 

 

Nowe regulacje prawne ustawy z dnia 
26 października 1982r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(tj. Dz.  U. 2016 poz.487 z póź. zm.) spowodo-
wały, że Rada Gminy Bodzanów podjęła          

w lipcu 2018 r. nowe uchwały: 

1.  Uchwała Rady Gminy w Bodzano-
wie Nr 322/XLVIII/2018 z dnia 25 li-
piec 2018 roku w sprawie ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Bodzanów. 

2.
 

Uchwała Rady Gminy w Bodzano-
wie Nr 323/XLVIII/2018 z dnia

 
25 li-

piec 2018 roku w sprawie ustalenia 

zasad usytuowania miejsc sprzeda-
ży i podawania napojów alkoholo-
wych.  

 
3.

 
Uchwała Rady Gminy w Bodzanowie 

 Nr 324/XLVIII/2018 
      

z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie 
zmiany Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii 
przyjętego w Gminie Bodzanów na 
2018 rok.  

 

Na podstawie tych uchwał prowadzona jest  
w Gminie Bodzanów polityka sprzedażowa 
alkoholu oraz profilaktyka. Działania profilak-
tyczne finansowane są ze środków funduszu 
alkoholowego, na który składają się wpłaty 
sprzedawców alkoholu. 

Komisja od 1.01.2018 r. do 
30.11.2018 r. wydała 7 postanowień pozy-
tywnie zaopiniowanych w sprawie wydania 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo-
wych na terenie Gminy Bodzanów. 

 

W 2018 r. zostało zgłoszonych do 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 20 osób w różnym wieku w tym 
2 kobiety w celu podjęcia leczenia uzależnie-
nia od alkoholu. Komisja wystosowała 26 
wezwań na rozmowę motywacyjną.  
W wyniku braku współdziałania ze strony 
osób uzależnionych złożono do Sądu Rejono-
wego w Płocku 13 wniosków o leczenie            
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, a tym 
samym poddano badaniu biegłych 13 osób w 
prawie oceny ich uzależnienia. Sfinansowano 
również dwa zabiegi implantacji dla osób 
uzależnionych.  

Od lipca br. działa grupa wsparcia dla 
osób uzależnionych w ramach tej grupy od-
bywają się raz w tygodniu mitingi AA, które 
prowadzą osoby po przebytym leczeniu            

i niepijące alkoholu. Spotkania odbywają się  
w środy o godzinie 19.00. 

Informacje można uzyskać telefoniczne lub 
elektronicznie:  

24/260-79-08 e-mail: profilaktyka@bodzanow.pl
 

                                                                                               Opracowała Mirosława Żaglewska 

 

IMPREZY PLENEROWE PROMUJĄCE GMINĘ BODZANÓW W 2018 ROKU 
 

XIV JARMARK NORBERTAŃSKI 
3 czerwca 2018 r. odbył się XIV Jarmark Nor-
bertański w Bodzanowie, który jak zwykle 
przyciągnął mnóstwo osób. Sygnałem, który 
tradycyjnie rozpoczął Jarmark Norbertaoski w 
Bodzanowie był wystrzał z piszczeli, którym 
Wójt Gminy Bodzanów oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Bodzanów dokonali uroczystego 
otwarcia.   Nie zabrakło również Bodzana – 

legendarnego przedstawiciela pierwszych, 
średniowiecznych osiedleńców w gminie 
Bodzanów, który również witał gości. Podczas 
Jarmarku Norbetaoskiego obejrzeć można było
prace średniowiecznych rzemieślników, lokal-
nych artystów i stowarzyszeń, a także wziąć 
udział w konkursach. 

 

 

 
Jarmark obfitował w przepiękne stoiska           
z rękodziełem i pysznymi potrawami, dzieci 
bawiły się w dmuchanych zamkach i na zaję-

ciach warsztatowych.  
Na scenie zaprezentowały się: Płocka Kapela 
Podwórkowa, „The Voice Orkiestra”, zespół 
cygański „Patrycja & Gipsy Stars”, grupa 

„Cieślanie” oraz zespół „Imperium”. Tańce 
jarmarczne odbyły się z formacją „LenArt”. 
Zakończeniem imprezy był teatr uliczny – 
pokaz ognia grupy „MAORI”. Jarmark Norber-
tański został dofinansowany przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego. Organizato-
rami XIV Jarmarku Norbertańskiego były 
Gmina Bodzanów oraz Stowarzyszenie Spo-
łeczno –  Kulturalne „SOKÓŁ” w Bodzanowie. 

DNI GMINY BODZANÓW 2018
 

Tegoroczne Dni Gminy Bodzanów były wyjąt-
kowe pod względem rozmiaru, różnorodności 
i wielości atrakcji. Każdy z mieszkańców i gości 
mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. 
Organizatorom natomiast zależało na tym, 
aby pokazać potencjał jakim dysponuje Gmina 
Bodzanów i jak umiejętnie potrafi go wykorzy-
stać. Honorowy patronat nad wydarzeniem 
objął Marszałek Województwa Mazowiecki e-
go Adam Struzik.  

Poszczególne dni naszej imprezy przedstawia-
ły się następująco:  

-  15 sierpnia 2018 r.  rozpoczął się uroczystą 
Mszą św. z udziałem pocztów sztandarowych, 
mieszkańców Gminy, zaproszonych gości oraz 
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z

przedstawicieli władz samorządowych gminy 
Bodzanów i powiatu płockiego, przedstawicie-
li stowarzyszenia Patria Polonia w Płocku, 
strażaków jednostek OSP z terenu gminy 
Bodzanów, harcerzy, mies kańców i gości. 

Następnie wszyscy zebrani przemaszerowali 
przed Pomnik Niepodległości w Bodzanowie, 
gdzie odśpiewano Hymn Polski i złożono 

kwiaty w hołdzie bohaterom poległym             

w walkach o wolność naszej ojczyzny.  

Od czerech lat,
 
15 sierpnia to także wielkie 

święto biegaczy w
 
Gminie Bodzanów, które na 

stałe wpisało się w tradycję organizowania 
biegów. Na IV Bieg

 
Bodzanowski o puchar 

Wójta Gminy Bodzanów, bo o nim tu mowa,
 

zgłosili się biegacze z najdalszych zakątków 
Polski, a także z  zagranicy. Bieg ukończyło 100 
zawodników, a cała imprez została zrealizo-
wana w  ramach Mazowieckiego Turnieju 
Miast i Gmin i uzyskała dofinansowanie Po-
wiatu Płockiego  oraz Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego.   
W 2018 roku także najmłodsi mieszkańcy 
uczestniczyli w III już Biegu Krasnala. Moty-
wem przewodnim był patriotyzm i bezpie-
czeństwo. Bieg Krasnala odbył się na dystansie 
ok. 50 m, a udział w nim wzięło 70 dzieci,        

w wieku od roku do 6 lat. Towarzyszyli im 
rodzice, dziadkowie i rodzeństwo. W tym 
biegu zawsze zwycięzcami są wszyscy uczest-
nicy, którzy otrzymali medale i pamiątkowe 
dyplomy. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogo-
wego w Płocku podarował wszystkim dzie-
ciom pakiety odblaskowe zwiększające bez-
pieczeństwo na drogach Projekt został dofi-

nansowany przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego.

 

Organizatorami obydwu biegów była Gmina 
Bodzanów i Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne SOKÓŁ z Bodzanowa. 

 
 

 

 

-

 18 sierpnia 2018 r.  odbyły się Gminne Zawo-
dy Sportowo-Pożarnicze, które przeprowa-
dzono   na boisku sportowym w Kępie Polskiej. 

W zawodach udział wzięło łącznie 14 drużyn: 
w tym 8 Męskich Drużyn Pożarniczych,              
2 Kobiece Drużyny Pożarnicze, 2 Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze Chłopców oraz 1 Młodzie-
żowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt.  
Zawody były podzielone na dwie konkurencje, 
na które składały się bieg sztafetowy oraz 
ćwiczenie bojowe. Końcowy rezultat był sumą 
czasów uzyskanych w obydwu konkurencjach. 
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zuje –  zainicjowała uroczysta msza św. polowa 
odprawiona w intencji plonów, na terenie 
boiska sportowego LKS Huragan im. TG Sokół 
1926 w Bodzanowie.  

Po oficjalnym otwarciu imprezy i powitaniu gości 
przez Marszałka Województwa Mazowieckie-

go Adama Struzika,  Starostę Płockiego Mariu-
sza Bieńka i Wójta Gminy Bodzanów Jerzego 
Staniszewskiego oraz Przewodniczącego Rady 
Gminy Pawła Różańskiego wszyscy zebrani 
uczestniczyli w obrzędzie dożynkowym            

i wspólnie dzielili się chlebem.  

Po zakończonych zawodach pożarniczych 
odbył się rajd rowerowy wzdłuż rzeki Wisła, 
uczestniczyło w nim 30 zawodników. Organi-
zatorem rajdu rowerowego było Stowarzysze-
nie Społeczno –  Kulturalne ,,SOKÓŁ’’ z Bodza-
nowa. Projekt został współfinansowany ze 
środków Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego.   

Na podsumowanie dnia w Nowym Miszewie 
odbył się piknik rodzinny, podczas którego 
można było oglądać  występy grupy tanecznej 
z Bodzanowa oraz grupy tanecznej seniorów z 
Miszewa, a po występach bawić się przy 

czoru RED QUEEN, a także 
teki z DJ ANDRE. 

Po jej zakończeniu zgromadzeni mogli uczest-
niczyć w seansie filmowym ,,Kino pod Chmur-

projekt zrealizowany został przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Bodzanowie i dofinan-
sowany ze środków Działaj Lokalnie. 

. to trzeci dzień Dni Gminy 
upłynął pod znakiem wielu 

rozrywki, muzyki, zabawy i zmagań 
sportowych.  

Wczesnym rankiem ruszył rajd 4 x 4 z cyklu 
,,Cudze Chwalicie…”, w którym wystartowało 
38 załóg w trzech kategoriach: TURYSTYK, 
WYCZYN oraz WYCZYN EXTRA. Zaraz po tym 
rozpoczęła się rywalizacja załóg w wyścigu 
WRAK RACE, na specjalnie przygotowanym 
torze na działce przy ul. Czystej w Bodzano-
wie, gdzie startowało 41

 
załóg. 

 

muzyce gwiazdy wie
podczas dysko

ką” –  

-  19 sierpnia 2018  r
Bodzanów 2018, 
atrakcji -  

rekreacyjno- 

 

Dzieci i młodzież rywalizowały w zawodach 
wędkarskich ,,Pożegnanie lata”,  przy akwenie 
wodnym w parku w Bodzanowie. Organizato-
rem zawodów wędkarskich było Koło Polskie-
go Związku Wędkarskiego nr 103 
w  Bodzanowie  

Główną imprezą tego dnia były Dożynki 
Gminno-Parafialne, które - jak tradycja naka-
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Wszyscy mieszkańcy i zaproszeni goście bawili 
się przy dźwiękach muzyki Kapeli Czerniakow-
skiej, Zespołu BABYLON, Arka Kopaczewskie-
go, a największą popularnością cieszył się 
występ gwiazdy wieczoru – MARIO BISCHIN’A. 
Impreza zakończyła się dyskoteką prowadzoną 
przez Zespół EX BOLO/POSITIVE BAND. 

 
Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych – gry      
i zabawy, zjeżdżalnie, trampoliny, kramiki 
z  zabawkami, wesołe miasteczko i strefa 
gastronomiczna, a w szczególności degustacja 
potraw regionalnych na stoiskach promocyj-
nych sołectw Gminy Bodzanów.  

Cały projekt organizacji DNI GMINY 

BODZANÓW 2018 uzyskał dofinansowanie 

Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zdjęcia pochodzą z archiwum gminnego  
Opracowała Iwona Rakowska  

 

Z ŻYCIA GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W BODZANOWIE
Dzień Kobiet  
Z okazji Dnia Kobiet odbył się pokaz flory-
styczny. Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt 
Gminy  oraz Przewodniczący Rady Gminy, 
którzy złożyli wszystkim uczestniczkom warsz-
tatów najserdeczniejsze życzenia. Na spotka-
niu  przygotowanych było dużo atrakcji m.in. 
stoisko z kosmetykami,  kącik z orientalnymi 
herbatami oraz słodki poczęstunek. Nie zabra-
kło również upominków dla wszystkich gości.  

Wielkanocne warsztaty „Nad Jarem”  
Klub MAŁYCH ARTYSTÓW spędził miły czas na 
warsztatach plastycznych w Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Miszewie. Dzieci wyko-
nywały wielkanocne dekoracje ze styropiano-
wych jajek oraz z masy papierowej według 
własnych pomysłów. Jak zawsze zostaliśmy 

bardzo serdecznie ugoszczeni, a dzieci obda-
rowane zostały mnóstwem prezentów.  

 

Kartka Wielkanocna  
Przed świętami Wielkiej Nocy odbyło się 
podsumowanie konkursu plastycznego pn. 
"Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna".  Na 
konkurs wpłynęło 107 prac w trzech katego-
riach wiekowych.  
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VI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta 
Gminy Bodzanów  
Wiosną odbył się Turniej Tenisa Stołowego      
o Puchar Wójta Gminy Bodzanów. Oprócz 
reprezentacji naszej gminy w zawodach 
uczestniczyli przedstawiciele Raciąża, War-
szawy, Płocka, Płońska, Nowego Miasta, Góry 
oraz gmin ościennych. W kategorii Kobiet 
wygrała Daria Kraśniewska, a Klaudia Bauman 
uplasowała się na trzecim miejscu. Nowością 
była kategoria Żak, w której występowali 
zawodnicy z roku 2006 i młodsi.  Najlepszy 
okazał się Adrian Serwioski, a drugi był Miłosz 
Golacik, obaj są zawodnikami z naszej gminy. 
Jak w roku ubiegłym nasza reprezentacja 
zdominowała kategorię Amator Młodszy, 
ustępując jedynie zawodnikowi z Radzanowa. 
Było nam bardzo miło gościć świeżo upieczo-
nego mistrza Polski w kategorii Weteran – 

Marka Kamińskiego. 
 

Płońskie finały  
W połowie kwietnia zakończyły się rozgrywki 
w Płońskim Grand Prix w Tenisie Stołowym. 
Przez pół roku reprezentacja naszego Centrum 
rywalizowała w kategorii Młodzież z zawodni-

kami z Płońska, Siedlina, Przasnysza, Kroczewa 
i Sarbiewa. Ostatecznie Marcin Bońko wywal-
czył drugie miejsce, a Bartłomiej Trela czwartą 
pozycje.  

19

 

Starostę Powiatu Płockiego, który również był 
fundatorem części nagród dla zwycięzców. 
Wydarzenie to nawiązywało do obchodów 
100-lecia Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę.  W konkursie wzięły udział dzieci i 
młodzież z terenu gminy Bodzanów w dwóch 
kategoriach: soliści i zespoły.  

"OJCZYZNO MA..." 
W kwietniu odbył się I Gminny Konkurs Pieśni 
i Piosenki Patriotycznej "Ojczyzno ma...". 
Wydarzenie zostało objęte honorowym pa-
tronatem przez Wójta Gminy Bodzanów oraz 

 

jedenastoosobowa reprezentacja Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie 
odniosła ogromny sukces plasując się na 
czołowych miejscach niemal we wszystkich 
kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn.  

 

 

Koniec sezonu tenisowego 
Tradycyjnie koocząc sezon w tenisie stołowym 
odbyło się spotkanie w Łącku. Tym razem 
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Aktywne wakacje 
Miłośnicy sportu, pasjonaci wycieczek, mali 
artyści, młodzi tancerze, odkrywcy i poszuki-
wacze przygód, krótko mówiąc każdy znalazł 
coś dla siebie w czasie tegorocznych wakacji  
w naszej gminie. Okres letni rozpoczęliśmy 
wspólną zabawą podczas Pikniku w parku nad 
stawem. Były gry, zabawy, konkurencje spo r-
towe. W ramach współpracy z Polskim Ban-
kiem Spółdzielczym w Ciechanowie przez 
okres dwóch miesięcy zorganizowaliśmy 
szereg zajęć: plastyczne, techniczne, cera-
miczne, scrap bookingu oraz muzyczne. Pro-
wadzone były również zajęcia kulinarne           

z „Bodzanowskimi Pierożankami”. Nie zabra-
kło również sportu i zajęd tanecznych. Cyklicz-
nie prowadzone były warsztaty Jumping 
Fitness, cheerleaderek oraz zajęcia ruchowe. 
Jak corocznie prowadzone były również zaję-
cia w Wiejskim Centrum Tradycji i Kultury       

w Gąsewie, które cieszyły się dużą popularno-
ścią. Dla miłośników podróżowania Gminne 

Centrum Kultury i Sportu zorganizowało 
wycieczkę integracyjną do Jastrzębiej Góry.    
W ramach trzydniowego pobytu uczestnicy 
mieli możliwość zwiedzania nadmorskich 
miejscowości i korzystania z pięknej plaży. 
Dzieci i młodzież korzystali również z wyjaz-
dów na basen „Podolanka” oraz na pływalnię 
w hotelu „Czardasz”. Odkrywaliśmy Wioskę 
Afrykańską w Sobanicach, tajniki powstawania 
słodkości w Manufakturze Czekolady. Odwi e-

dziliśmy również Płocki Ogród Zoologiczny, 

radio RPL.FM oraz malowniczą Kępę Polską. 
Na plaży nad Wisłą atrakcjom nie było końca: 
rejsy statkiem, pływanie motorówką, gry, 
konkursy i zabawy, a na koniec ognisko. Przez 
cały okres wakacyjny kontynuowaliśmy zajęcia 
„Koła Młodego Fotografa”, podczas których 
dzieci wykonywały prace plastyczne oraz 
zdjęcia charakterystycznych miej sc na mapie 
Gminy Bodzanów. 

Gminne Centrum Kultury i Sportu zorganizo-
wało warsztaty ceramiczne. Dzieci samodziel-
nie przygotowywały upominki z gliny dla 
swoich ukochanych mam.  

 Dzień Matki 
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DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BODZANOWIE
I FILII W MISZEWIE MUROWANYM

 
Czymże jest książka? Ciągiem drobnych zna-
ków. Niczym więcej. Rzeczą samego czytelnika 
jest wysnuć kształty, barwy i uczucia, którym 
znaki te odpowiadają. Od niego zależeć bę-
dzie, czy książka mrokiem się powlecze, czy 
rozbłyśnie, czy będzie porywać, czy zamrozi. 
[…] Najdoskonalszy utwór zawdzięcza swą 
wartość tylko związkom z życiem. 

 Anatol France  

Pozwoliłam sobie rozpocząć słowa-
mi francuskiego poety  Anatola France.  Auto-
ra licznych powieści wzorowanych na XVII 
wiecznych powiastkach filozoficznych. Laurea-
ta Literackiej Nagrody Nobla w roku 1921. Tak 
jak najdoskonalszy utwór zyskuje związkom z 
życiem tak i nasza Biblioteka zawdzięcza swoją 
świetność Państwa obecności. Za co bardzo 
dziękujemy naszej ponad 700 osobowej rodzi-

nie. A oto co się u nas wydarzyło od wiosny do 
jesieni tego roku.  
Konkurs „Pięknie być człowiekiem” miał już 
swoją  czterdziestą odsłonę. Odbył się             

w kwietniu i pierwszy raz w historii tego 
konkursu dzieci z naszej gminy zdobyły zna-

czące miejsca i wyróżnienia w kolejnych jego 
etapach. Gratulujemy zwycięzcom, nauczycie-
lom oraz rodzicom nie za trud, ale za mądrość 
z jaką dokonali wyboru tekstów i radość           

z czasu jaki wspólnie spędzili ucząc się wybra-
nych fragmentów o niepodległej.  

2018 rok mija nam pod hasłem „Niepodległa”. 
W różnych formach artystycznych, politycz-

nych, społecznych świętujemy odzyskanie 
wolności. Biblioteka przeprowadziła wiele 
form aktywności związanych właśnie z obcho-
dami tak ważnej dla Polaków setnej rocznicy. 
Jednym z bardziej spektakularnych była akcja 
„Kwadrans dla Niepodległej”,  kiedy 14 kwiet-

nia o godz. 12:00 symultanicznie czytało 377 
mieszkańców naszej gminy. Czas i godzina nie 
były przypadkowe, upamiętniały wizytę gen. 
Józefa Hallera w 1917 roku w Płocku. Do akcji 
przyłączyły  się dzieci i młodzież z naszych 
szkół. Starania i widok tak ogromnej grupy 
czytających był wzruszający i mam nadzieję 
zapadający w pamięd nie tylko starszym.  

Jeziorze Solioskim. Dzięki wspaniałej, słonec
nej pogodzie odbyła się również piesza w
cieczka  do Polańczyka.  

Płońskie mistrzostwa 
Fantastyczny występ Bodzanowskich Ten
stów Stołowych miał miejsce w Płońsku. 

W kategorii Kobiet bezkonkurencyjna była 
Kamila D
ła Klaudia Bauman. W kategorii Chłopców z 
rocznika 2006 
się na drugiej pozycji. W najsta
całe podium należało dla reprezentantów  
z Gminy Bodzanów. Wygrał Damian Szajewski,
II miejsce zajął Krystian Szajewski, najniższy 
stopień na podium przypadł dla Bartłomieja 
Treli.  

Zdjęcia pochodzą z archiwum GCKiS 
 

 
Bieszczady jesienią 
W październiku zorganizowaliśmy wycieczkę 
w Bieszczady. Uczestnicy oprócz wypoczynku   
i wspólnej integracji mieli możliwość zwiedzić 
zaporę wodną oraz odbyć rejs statkiem po 

z-
y-

 
 

isi-
       

udek, a w najstarszej kategorii wygra-

-  2008 Jakub Mróz uplasował 
rszej kategorii 

    

NowackaOpracowała Wanda Jakubowska-
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Czerwiec jest miesiącem intensywnie promu-
jącym czytelnictwo. W tym właśnie miesiącu 
przeprowadziliśmy kilka kampanii, m.in. akcję 
przełamującą stereotypowe myślenie o nie-
czytającej młodzieży pod hasłem „Jak nie 
czytam, jak czytam”; XVII Ogólnopolski Ty-
dzieo Czytania Dzieciom (4-8 czerwca 2018r.), 
V Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania 
czy czytanie dorosłym przez dzieci. Również w 
czerwcu przyłączyliśmy się do organizowanej 
w całej Polsce Nocy Bibliotek. Naszą bibliotekę 
można było znaleźć na mapie pośród 1875 
bibliotek biorących udział w tym wydarzeniu. 
Tegoroczna noc była pod hasłem „Rzeczpo-
spoCzyta” i również swym charakterem na-
wiązywała do 100 lecia odzyskania Niepodle-
głości.

 

Progi naszej biblioteki odwiedzili autorzy 
książek dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych. 
Na nasze zaproszenie odpowiedziała Magda-
lena  Witkiewicz, której książka „Czereśnie 
zawsze muszą byd dwie” zdobyła tytuł książki 
roku 2017!  

 "Czereśnie zawsze muszą być dwie" autor-
stwa Magdaleny Witkiewicz to niewątpliwie 
jedna z ciekawszych pozycji jeżeli chodzi o 
polską prozę artystyczną w przeciągu ostat-
nich kilkunastu miesięcy. “Czereśnie zawsze 
muszą byd dwie” to powieśd, w której autor-
ka stara się nam ukazać pewną niezwykle 
prostą, a zarazem głęboką prawdę: nikt z nas 
nie jest w stanie rozwijać się i rozkwitać w 
samotności. Tak samo, jak tytułowe drzewo 
czereśni potrzebuje drugiego drzewa, aby 
rosnąd, tak samo człowiek do rozwoju sił 
duchowych potrzebuje obecności drugiego 
człowieka. (Czytamy na portalu 
https://www.taniaksiazka.pl/czeresnie-

zawsze-musza-byc-dwie-magdalena-
witkiewicz-p-850347.html)

 

Na spotkanie warsztatowo-terapeutyczne 
      

z dziedmi z Miszewa, dzięki współpracy 
           

z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, przyjechała autorka książek, tera-
peutka, pedagożka Ewa Nowak. Spotkania 
odbyły się w małych, dopasowanych wiekowo 
grupach. Dzieci rozmawiały o problemach 
jakie je dotykają, ale również o radościach 
wynikających z ich młodego wieku. Na koniec 
tradycyjnie mogły zakupić książki i dostać 
autograf. Mamy nadzieję, że jak powiedziała 
autorka, wśród tej grupy dojrzewa znany 
pisarz czy pisarka. Dzieci z Bodzanowa spotka-
ły się z innym autorem. Spotkanie poprzedziły 
długie przygotowania zarówno dzieci jak           

i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Bodzano-
wie. Konkurs plastyczny oraz test z wiedzy o 
książkach były nie lada wyzwaniem. Autor- 

Grzegorz Kasdepke bardzo chętnie odpowia-
dał na wszystkie pytania (nawet te wydawało-
by się kłopotliwe) oraz chętnie fotografował 
się ze swoimi portretami.

 

Tym, którzy czuli „głód” spotkać z autorami 
Biblioteka zaproponowała wyjazd na Między-
narodowe Targi Książki do Warszawy(maj) i do 
Krakowa (październik). To absolutna uczta dla 
ducha i ciała.   
„W salach konferencyjnych, na scenach,           
a także w przestrzeni targowej odbyło się 1 
500 spotkao z autorami, debat, konferencji, 
warsztatów, lekcji literatury i historii, atrakcji 
dla dzieci, wydarzeo artystyczno-literackich. 
Targi odwiedziło 83 500 osób.” 
(http://www.targi-ksiazki.waw.pl/wtk-2018) 
Można było spotkad się z 1010 autorami, 
dziennikarzami, publicystami. A tegoroczne 
Targi odwiedziło 83  500 osób.   

Korzystamy również z zaproszeń na 
spotkania autorskie przez inne zaprzyjaźnione 
biblioteki. Odwiedziliśmy Książnicę Płocką 
podczas wizyty Jana Peszka, który czytał 
wiersze Władysława Broniewskiego, filię 
biblioteczną na ul. Piaska w Płocku, gdzie 
gościła autorka Magdalena Kordel. W ramach 
wycieczki pojechaliśmy  Miejskiej Biblioteki  
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w Gostyninie na spotkanie a Agnieszką Lingas-
Łoniewską. Spotkanie było niezwykłe a zawar-
te znajomości z tamtejszymi bibliotekarkami      

i czytelnikami otworzyło nas na nowe pomy-
sły. 

 
Co roku dzieci z terenu naszej gminy mogą 
obejrzeć  spektakl teatralny. Zaprzyjaźniony      
z bibliotekami Teatr „Maska” z Krakowa 
przedstawił „Na tropie afery, gdzie podziały 
się litery”. Wstęp na tego typu występy za w-
sze jest dla dzieci bezpłatny a po spektaklu 
czekają niespodzianki. 

  
Czytelnia  w Miszewie prowadzi zajęcia czytel-
nicze, terapeutyczne i twórcze.  Z naszej 
gościnności korzystają miejscowi harcerze, 
seniorzy ale również i nowożeńcy. To miejsce 
jednoczy i stanowi integralną cześć naszej 
społeczności. Organizowane są tutaj m.in. 
rodzinne spotkania urodzinowe, Dzień Dziec-
ka. Dzięki uprzejmości Książnicy Płockiej           

i  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zorga-
nizowane zostały bezpłatne warsztaty z robo-
tyki pod nazwą „Robo-Ty-Ja” 

 

Biblioteka w swoich działaniach utworzyła 

nieformalną grupę „Pełni słów” i dzięki tym 
staraniom zyskaliśmy grant ze Starostwa. 
Projekt nosił tytuł „Witaj na świecie. Witaj      

w bibliotece” i ma na celu zachęcenie do 
czytania już od wczesnych dni od urodzenia. 
Każde dziecko urodzone od 1 czerwca do 
końca roku 2018 otrzymuje swoją pierwszą 
książkę polskich pisarzy. Zapraszamy rodziców 
dzieci, które jeszcze nie odebrały swojej książ-
ki. To wspaniały prezent i pamiątka, która 
mamy nadzieję rozpocznie przygodę z czyta-
niem i będzie małym początkiem wielkiej

 

kolekcji ulubionych dzieł. Projekt został zreali-
zowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem 
Społeczno-Kulturalnym „SOKÓŁ” z Bodzano-
wa.
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Kolejny projekt, do którego przyłączyła się 
biblioteka to „Kuchnia staropolska i regional-
na w życiu i literaturze”. Wspólnie z grupą 
Seniorów z Miszewa delektowaliśmy się nie 
tylko wyśmienitymi smakami kuchni staropol-
skiej, ale przede wszystkim „pochyliliśmy” się 
nad wybitnymi fragmentami dzieł wieszczów 

        w poszukiwaniu wspomnieć i przepisów
 ukrytych w „Panu Tadeuszu” Adama Mickie-

wicza czy „Chłopach” Stanisława Reymonta. 
Radością była wspólna praca i wymiana do-
świadczeo.

 
 Narodowe Czytanie 2018

 To wydarzenie, któremu chcę poświęcić od-
dzielny akapit. W tym roku wybrane zostało 
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 

 
W trwającym roku stulecia odzy-

skania niepodległości, pragnę zaprosić Pola-
ków do Narodowego Czytania właśnie 
„Przedwiośnia”. Jestem przekonany, że wspól-
na lektura tej pięknej i mądrej książki pomoże 
nam jeszcze bardziej przybliżyć się do do-
świadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na 

tym, aby tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, 
głównego celu, którym jest promocja, była też 

formą uczczenia jubileuszu. A zarazem chcę, aby

przesłanie Żeromskiego wzbogaciło program 
obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny          

i potrzebny element krytycznej refleksji nad 
dziejami ojczystymi – napisał w liście Prezy-
dent RP Andrzej Duda. 

W naszej gminie Narodowe Czytanie odbyło 
się w ogrodzie przy miejscowej plebanii. 
Uroczystość uświetnił i rozpoczął Wójt Gminy 
Jerzy Staniszewski. Wybrane z ogromną sta-
rannością przez polonistów fragmenty 
„Przedwiośnia” czytali mieszkańcy naszej 
gminy. Chciałoby się rzec zwykli ludzie. Ale 
nikt z nas zwykły nie jest. Każda z tych osób 
reprezentowała inny wyraz artystyczny, inny 
charakter, i inny stan ducha. To dzięki nim 
wybitne dzieło Stefana Żeromskiego tak pięk-
nie wybrzmiało. Kluczowe były komentarze 
prof. Grażyny Rybickiej, która przyjęła nasze 
zaproszenie i była merytorycznym i ducho-
wym animatorem scenariusza. Każdy

 
frag-

ment poprzedzała analiza wydarzeć zapisa-
nych na kartach książki w odniesieniu do 
historii naszego kraju. Koncert piosenek z 
filmów polskiego kina przedwojennego w 
wykonaniu artystów  Aleksandry Paszkowskiej 
i Macieja Bieoka stanowił dopełnienie Naro-
dowego Czytania 2018 w Gminie Bodzanów. 
Wszyscy pozostaliśmy z lekkim niedosytem 
duchowych doznań, co mam nadzieję, dobrze 
wróży na kolejne lata. 

 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie 
oraz filia biblioteki i czytelnia w Miszewie 
bardzo dziękują za współpracę, pomoc i 
wsparcie Czytelnikom, ks. Romanowi Jankow-
skiemu, Fundacji „Działaj Lokalnie”, Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Szkołom Podstawowym i Gimnazjalnym, 
Starostwu oraz Rodzicom, którzy przyprowa-
dzają swoje dzieci po kolejne książki, autorom. 
Szczególne podziękowania chcieliśmy złożyć 
darczyńcom. Ogromne zbiory (ponad 300 
woluminów) nowych książek podarowali 
Bibliotece Państwo Andrzej i Daniela Olende-
rek. Pamiątkowe i unikatowe pozycje poda-
rował również Pan Andrzej Łukasiewicz z 
Osmolinka.  

Wszystkich Państwa zapraszamy do n aszych 
bibliotek, bez Was i nasze książki i nasi biblio-
tekarze czują się jesiennie samotni.

 
 

Zdjęcia pochodzą z archiwum GBP  
 Opracowała Barbara Jachura

 

 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE SOKÓŁ W BODZANOWIE
Nasze stowarzyszenie współpracuje  

z Gminą Bodzanów, a nasze działania wpisują się 
w organizowane imprezy sportowe i społecz-
ne przez lokalny samorząd.  

W 2018 r. współpracowaliśmy z oso-
bami, które trenują w naszej gminie bieganie    

i uczestniczą w wielu prestiżowych biegach 
organizowanych w Polsce. Postanowiliśmy 

rozszerzyć ich działalność tak, aby funkcjono-
wali jako pełnoprawny Klub Biegacza. W dniu 
24 lutego br. w Sali Konferencyjnej Urzędu 
Gminy w Bodzanowie ze wsparciem meryto-
rycznym Wójta Jerzego Staniszewskiego 
odbyło się zebranie założycielskie nowego 
stowarzyszenia pod nazwą Klub Biegacza 
Sokół Bodzanów. Uczestniczyliśmy w procesie 

rejestracji tego stowarzyszenia, które zostało 
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego  
w dniu 20 kwietnia 2018 r. Prezesem Klubu 
Biegacza Sokół Bodzanów został Krzysztof 
Lewandowski. Od tego czasu klub stał się 
naszym formalnym partnerem w realizacji 
sportowych projektów.  
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Wiosną tego roku zorganizowaliśmy  
II edycję Dnia dla Społeczności Lokalnej. Tym 
razem odwiedziliśmy Dom Dziennego Pobytu 
Senior + w Stanowie i zapewniliśmy seniorom 
prawdziwy powiew kolorowej wiosny. 20 
kwietnia 2018 roku kilkunastu wolontariuszy 
Fundacji Levi Strauss Fundation przeprowadzi-
ło wiosenne prace wokół budynku Dziennego 
Domu Senior +. W ramach prac porządkowych 
posadzono krzewy, sezonowe kwiaty w doni-
cach i skrzynkach balkonowych. Skoszono 
trawę i pomalowano siatkę ogrodzeniową. 
Firma Levi Strauss w Płocku przeznaczyła 
środki finansowe w wysokości 1000 zł na 
zakup artykułów malarskich i ogrodniczych.  

4 czerwca br. przenieśliśmy się           
w barwny świat średniowiecznych klimatów, 
które można było poczuć na Jarmarku Norber-
tańskim w Bodzanowie. Kolejny rok jesteśmy 
jego współorganizatorem. Projekt „Jarmark 
Norbertański-Bodzanów 2018” otrzymał 
dofinansowanie w wysokości  16.000 zł od 
Samorządu Województwa Mazowieckiego.           
W ramach projektu zapewniliśmy wynajęcie      

i montaż sceny wraz z nagłośnieniem i oświe-
tleniem. Środki finansowe przeznaczono 
również na pokaz sztuki walki bractwa rycer-
skiego, pokaz teatru ognia, koszt nagrania 
filmu, wynajęcia zespołu ludowego, pokaz 
garncarstwa oraz sztuki hafciarskiej i koron-
karskiej. 

 

14 lipca spędziliśmy czas na wodnym 
szlaku rzeki Wisły. W atmosferze pozytywnej 
energii i sportowej rywalizacji odbył się  
II Spływ Kajakowy Kępiak 2018 r., który został 
dofinansowany przez Powiat Płocki w wysoko-
ści 2.500 zł oraz projekt „Turystyka z biegiem 
Wisły„ dofinansowany w wys. 7.200 zł przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

 
 

 
Współpraca  z druhami Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Kępie Polskiej oraz zaanga-
żowanie Prezesa OSP Krzysztofa Stawiarskiego 
to świadectwo dobrego przykładu na rzecz 
rozwoju i promocji Kępy Polskiej, jako miej-

scowości malowniczo położonej na rzeką 
Wisłą oraz wykorzystanie jej położenia dla 
rozwoju turystyki wodnej. Patronat Honorowy 
nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu 
Płockiego Mariusz Bieniek oraz Wójt Gminy 
Bodzanów Jerzy Staniszewski. Organizatorami 
spływu była Ochotnicza Straż Pożarna w Kępie 

Polskiej a współorganizatorami Stowarzysze-
nie Społeczno-Kulturalne Sokół w Bodzanowie 

i Stowarzyszenie Klub Biegacza Sokół Bodza-

nów. Patronem medialnym wydarzenia został 

Tygodnik Płocki, gazeta lokalna i portal 
e-wyszogród.pl oraz Portal Płock. Wczesnym 

świtem,

 

o godzinie

 

5.30,

 

wraz z uczestnikami 

wyruszyliśmy autokarem do Modlina,

 

gdzie na 
przystani wodnej wypożyczyliśmy kajaki. 
Uczestnicy przeszli szkolenie po którym 

           o godzinie 8.00 wyruszyli na szlak wodny

         

 
o długości 56,5 km Twierdza Modlin-Kępa 

Polska. Swój udział zgłosiło

 

48 uczestników, 

     z czego ostatecznie popłynęło 36 osób. Na 
starcie stanęli uczestnicy z Giżycka w woj. 

warmińsko-mazurskim, Olsztyna, Rudy Ślą-

skiej, Warszawy, Łomianek, Płocka, Bodzano-

wa, Kępy Polskiej, Gasęwa, Miszewa, Cybuli-

na, Machcina w pow.
 

płockim, oraz para 

uczestników z Francji. Podczas trasy uczestni-
cy podziwiali miejscowe zabytki oraz piękno 

nadwiślańskiej przyrody tj.
 
Twierdzę w Modli-

nie, Bramę Ostrołęcką, Spichlerz Jana Jakuba 

Gaya, ujście rzeki Narew do Wisły, rezerwaty 

przyrody: Zakole Zakroczymskie, Kępa Rakow-

ska, Kępa Antonioska, Wyspy Zakrzewskie 

oraz przystań wodną w Suchodole. Dolina 
środkowej Wisły Mazowsza to urokliwe miej-

sca do uprawiania wodnej turystyki, z którą 

uczestnicy spływu zmierzyli się podczas dzie-

więciu godzin wiślanej przygody.  Ochotnicza 

Straż Pożarna w Kępie Polskiej i Nowodwor-

skie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunko-
we wraz z komandorem spływu Bogusławem 

Siudalskim poprowadziło uczestników na 
wodnej turystycznej trasie rzeki Wisły, aby 

bezpiecznie dotarli do miejsca docelowego 

kończącego spływ w miejscowości Kępa Pol-
ska.  

Trasa spływu składała się z II etapów.  

Etap I to Modlin Twierdza - Czerwińsk o dłu-

gości 28, 3 km.  

Etap II Czerwińsk - Kępa Polska na odcinku 

28,2 km oraz etap I + II Modlin Twierdza -

Czerwiosk -  Kępa Polska o łącznej długości 

56,5 km z odcinkiem Wyszogród-Kępa Polska 

jako wyścig uczestników.
 

W punkcie kontrolnym w Czerwińsku o godzi-
nie 12.00 zakończył się I etap. Na uczestników 

czekał słodki poczęstunek oraz statek Tury-

stycznej Żeglugi Wiślanej WODNIK Pana Lecha 
Zycha, który zabrał na pokład uczestników 
rezygnujących z II etapu wraz, z którym odbyli 

powrotny rejs do Kępy Polskiej. 
 

Najbardziej wytrwałych czternastu uczestni-
ków przepłynęło cały dystans liczący 56,5 km. 

Spływ trwał od godz. 8.00 do godziny 17.00. 
 

Zwycięzcami tegorocznej II edycji spływu 

kajakowego KĘPIAK zostali:
 

I miejsce -
 

Jarosław Lipczyński i Marek Kajs -
 

Miszewo

 

II miejsce -

 

Stefan Michalski i Maciej Sobótka -

 

Łomianki

 

III miejsce -

 

Kamil Laskowski i Paweł Marciniak 

-

 

Kępa Polska

 

Podczas zakończenia Wójt Gminy Bodzanów 
Jerzy Staniszewski oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Bodzanów Paweł Różański wręczyli 

puchary dla zwycięzców oraz pamiątkowe 

medale i dyplomy dla wszystkich uczestników. 
Puchar, jako dowód uznania otrzymał również 

najstarszy uczestnik spływu 79 -

 

letni Piotr 

Mikos z Płocka. 

 

           Późnym wieczorem 18 września 2018 r. 
przy Pomniku Niepodległości w Bodzanowie 
odbyła się uroczystośd obchodów Dnia Patro-
na Szkoły Podstawowej im. Feliksa Ignacego 
Grabowskiego w Bodzanowie. W trakcie mszy 
świętej ks. Roman Mazurowski proboszcz 
parafii pw. Najświętszej Marii Panny w Bodza-
nowie poświęcił przygotowaną przez stowa-
rzyszenie replikę sztandaru Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokół w Bodzanowie z 1926 r. 

 
Zadanie zostało zrealizowane pod Honoro-
wym Patronatem Starosty Płockiego Mariusza 
Bieńka oraz Wójta Gminy Bodzanów Jerzego 
Staniszewskiego. Projekt został objęty również 
wsparciem merytorycznym programu Działaj 
Lokalnie. Uroczystości towarzyszyli: Karolina 
Koper przedstawiciel Starostwa Powiatu 
Płockiego, Iwona Marczak Prezes Funduszu 
Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem, Wójt 
Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski, dyrekto-
rzy i nauczyciele lokalnych szkół, dzieci, harce-
rze, przedstawiciele lokalnego samorządu, 
organizacje społeczne oraz licznie zgromadzo-
na społeczność. W uroczystości uczestniczyła 
młodzież Publicznego Gimnazjum im. Polskiej 
Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie w mundu-
rach I Kompanii  Kadrowej Legionów Marszałka 
Piłsudskiego, która przekazała poświęcony 
podczas mszy świętej sztandar Wójtowi Je-
rzemu Staniszewskiemu inicjatorowi tego 
wydarzenia, który następnie przekazał sztan-
dar członkom Zarządu Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kulturalnego w Bodzanowie. Wyjątko-
wej oprawy patriotycznej nadał Apel Pole-
głych, który został odczytany po mszy świętej 
przez  Dariusza Włodarczyka z grupy rekon-
strukcyjnej Stowarzyszenia Patria Polonia, 
muzyka i pochodnie harcerzy wniosły podnio-
słą atmosferę wśród licznie przybyłych na tą 
uroczystość. Symbolicznego wbicia ufundo-
wanych pamiątkowych gwoździ dokonały 
instytucje oraz osoby finansujące sztandar.

 

Oryginał sztandaru Towarzystwa Gimnastycz-
nego Sokół w Bodzanowie z 1926 r. znajduje 
się w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze w Często-
chowie, przez lata przechowywała go w domu 
rodzina patrona Szkoły Podstawowej im. 
Feliksa Ignacego Grabowskiego w Bodzanowie.
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           W latach osiemdziesiątych przeka-
zała tą cenną pamiątkę do zbiorów muzeal-
nych Jasnej Góry. Polskie Towarzystwo Gi m-
nastyczne „Sokół” to pionierska organizacja 
wychowania fizycznego i sportu w Polsce. 
Członkowie przyczynili się m.in. do powstania 
wielu klubów sportowych oraz rozwoju Związ-
ku Harcerstwa Polskiego. Jedno z takich 
Gniazd działało w 1926 roku również w Bo-
dzanowie. Reaktywowane w 2015 roku Sto-
warzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sokół  

w Bodzanowie kontynuuje tradycje ówczesnego 
Sokoła. Podjęliśmy trud ocalenia od zapo-
mnienia cennej pamiątki oryginału sztandaru z 
1926 r. Jesteśmy dumni, że cząstka naszej 
bodzanowskiej historii znajduje się w tak 
zacnym miejscu, jakim jest Jasna Góra a my 
dzisiaj cieszymy się, że jesteśmy w posiadaniu 
repliki, która w chwili obecnej znajduje się  
w Sali Konferencyjnej im. Polskiej Organizacji 
Zbrojnej w Urzędzie Gminy w Bodzanowie i 
zawsze będzie przypominała o śladach historii 
pozostawionych na bodzanowskiej ziemi. 
Replikę sztandaru, przygotowano w ramach 
projektu „Patriotyzm jutra” i „Niepodległe 
inspiracje”, które sfinansował Powiat Płocki    

z udziałem środków własnych stowarzyszenia 
oraz przekazanych darowizn przez organiza-
cje społeczne, Klub Biegacza Sokół Bodza-
nów, osoby prywatne i członków naszego 
stowarzyszenia. Zwieńczeniem projektu „Nie-
podległe inspiracje” była przeprowadzona 
akcja sadzenia 100 dębów. Gmina Bodzanów 
zagospodarowała działkę gminną nadając jej 
nazwę Aleja Dębowa, a mieszkańcy odpowie-
dzieli z dużym entuzjazmem na apel o pomoc 
w sadzeniu drzew. 

 

Te wydarzenia wpisały się w oficjalne obchody 
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści i zostały zarejestrowane w programie 
„Niepodległa” na stronie 
www.niepodległa.gov.pl dla uczczenia przez 
Gminę Bodzanów 100-lecia odzyskania Nie-
podległości.  

Smakowitym kulinarnym wydarze-
niem tego roku niewątpliwie były działania 
grupy nieformalnej „Pierożanki” działającej 
przy Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym 
„Sokół” w Bodzanowie. W ramach konkursu 
grantowego Programu "Działaj Lokal-
nie"  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
który realizuje Fundacja "Fundusz Lokalny 
Ziemi Płockiej Młodzi Razem" we współpracy   

z Starostwem Powiatowym w Płocku oraz         

z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce 
„Pierożanki” otrzymały dotację w wysokości 
2.000 zł na realizację

  
projektu pod nazwą 

„Lepiuchy Bodzanowskie”. Zarząd Stowarzy-

szenia Społeczno-Kulturalnego „Sokół” w Bo-
dzanowie podpisał umowę dotacyjną i tym 
samym udzielił osobowości prawnej dla grupy.  
Lepiuchy bodzanowskie to smakowite pierogi 

przygotowania i złożenia wniosku do Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego o rejestrację 
produktu tradycyjnego. Jedna z wielu promo-
cji odbyła się w Kępie Polskiej nad Wisłą 
podczas zakooczenia spływu kajakowego.       

W promocji tej wziął również udział Wójt Jerzy 
Staniszewski wraz z małżonką.  

Smakowite lepiuchy zostały zauważone             
i dodatkowo wsparte kwotą 1.000 zł przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego na 
przygotowanie stoisk wystawienniczych wraz 
z degustacją podczas pikniku „Zdrowe Ma-
zowsze-Piknik Rodzinny z Sercem”, które 
odbyły się 15 września 2018 r. w Orlen Arenie 
w Płocku oraz 23 września 2018 r. w Muzeum 
Wsi Radomskiej w Radomiu. 

Dużym sukcesem stowarzyszenia było 
współdziałanie z samorządem Gminy Bodza-

nów. Pracownicy Urzędu Gminy Referatu 
Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Unijnych 
przygotowali dla naszego stowarzyszenia 
projekt „Zagospodarowanie parku w centrum 
miejscowości Chodkowo”. Dzięki temu Zarząd 
Stowarzyszenia podpisał z przedstawicielami 
Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwo-
ju” umowę na realizację w 2019 r. zewnętrz-
nej siłowni. W ramach tej współpracy stowa-
rzyszenie pozyskało dotację w wysokości 
42.500  zł. 

Stowarzyszenie SK Sokół otrzymało 
również informację o przyznaniu dotacji  
w wysokości 10.000 zł w ramach projektu „(Nie) 
zapomniana historia - Monografia Historyczna 
Gminy Bodzanów” złożonego do Lokalnej 
Grupy Działania „Razem dla Rozwoju”. Dzięki 
tym środkom Gmina Bodzanów będzie mogła 
w 2019 r. zwiększyć nakład wydanej monogra-
fii „Dzieje Bodzanowa i okolic”. 

11 listopada braliśmy udział w obcho-
dach Święta Niepodległości. Członkowie 
stowarzyszenia złożyli kwiaty przy Pomniku 

Niepodległości w Bodzanowie a podczas mszy 
świętej zaprezentowano replikę sztandaru 
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Bodza-
nowie z 1926 r.   

Kończymy 2018 rok z łącznie pozyska-
ną kwotą 108.200 zł 00 gr na realizację 10 
projektów, które mamy nadzieję, że przyczy-
nią się do rozwoju sportowego i społecznego 
naszej Gminy Bodzanów. 

 

                                                                                  

                      

Opracowała Mirosława Żaglewska 

Zdjęcia pochodzą z archiwum stowarzyszenia 

 
 

z farszem cebulowo-makowym serwowane 
lokalnej społeczności podczas licznych prezen-
tacji. Realizacja projektu doprowadziła do 
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  Wójt Gminy Bodzanów przyjmuje intere-

santów  w  sprawach  skarg  i  wniosków  

wniosków we wtorki w godz. 9:00 - 11:00

 
oraz  w  środy  w  godz. 16:00 - 17:00 

Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów 

przyjmuje interesantów w sprawach skarg

i wniosków w środy

w godz. 16:00 - 17:00

 

 

 

www.bodzanow.pl

Urząd Gminy Bodzanów 
ul. Bankowa 7

 

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 

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie  

+ 48 515557429

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie  

 

Fax. 24 2607065 

    

Dział świadczeń Rodzinnych 
+48 24 2607908

Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie 

 

  
 Skarbnik Gminy  
+ 48 24 2607006, 2607738, 2607083  wew. 132   
Sekretarz Gminy 

 
 Referat Organizacyjny 

Urząd Stanu Cywilnego, Referat Spraw Obywatelskich 

 Referat Budżetowo-Podatkowy 

+48 798858528 
   Filia w Miszewie Murowanym 

+48 24 2607013

Informacje kontaktowe:

 

09-

 

 

 Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie 

  

06 9011 0005 0970 0547 2000 0060

 

opłata za gospodarowania odpadami 

 

Referat Inwestycji  

Wydział Gospodarki Komunalnej 

 

+ 48 501703399, 504251212, 515557469 

komunalnymi,  

 
opłata za wydanie zaświadczenia, opłata za wydawanie odpisów aktów USC, 

opłata za złożone pełnomocnictwo, wadium, 

opłaty  z  tytułu:  pobór  wody i odprowadzanie ścieków, czynsze

opłaty  z  tytułu: podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłata skarbowa, 

Numery telefonów:

+ 48 24 2607006, 2607738, 2607083  wew. 123

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

+ 48 24 2607006, 2607738, 2607083  wew.135

+ 48 24 2607006, 2607738, 2607083  wew.133, 134

+ 48 24 2607006, 2607738, 2607083  wew.130, 138, 142

+ 48 24 2607006, 2607738, 2607083  wew. 129, 139, 140

+ 48 24 2607006, 2607738, 2607083 wew. 131, 143, 144

+48 797961992 
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Paweł Różański Jerzy Staniszewski 

Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy Bodzanów 
Bodzanów

 Radni i Pracownicy

 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

składamy najserdeczniejsze życzenia.
 

Niech te magiczne Święta 

 

będą dla Państwa niezapomnianym czasem 

 

spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.

 

Życzymy, aby upłynęły w spokoju,

 

radości, wśród rodziny i przyjaciół.

 

Wraz z nadchodzącym Nowym 2019

 

Rokiem

 

życzymy dużo zdrowia i szczęścia.

 

Niech nie opuszcza Państwa pomyślność

 

i spełnią się najskrytsze marzenia.
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