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Szanowni Państwo,
minął piąty rok mojego zarządzania Gminą 
Bodzanów. W listopadzie bieżącego roku zakoń-
czyliśmy prace związane z największą inwestycją 
w okresie trzydziestolecia istnienia samorządu 
pn.: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodza-
nów” na łączną kwotę 15.285.792,29 zł, z czego  
8.207.982,82 zł pozyskaliśmy ze środków Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska. 
 Podjęcie tak dużej i kosztownej inwesty-
cji wymagało ogromnej odwagi. Jestem człowie-
kiem, który nie boi się trudnych wyzwań, a obiet-
nice wyborcze staram się spełniać.
Zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że aby 
sprostać temu zadaniu gmina musiała zaciągnąć 
dodatkowe zobowiązanie finansowe poprzez emi-
sję obligacji komunalnych.
Obecnie indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy 
spełnia wymogi ustawowe, a spłata zobowiązań 
rozplanowana w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej jest bezpieczna. Ponadto zasady dokonywania 
wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych 
są unormowane w ustawie o finansach publicz-
nych. Miałem świadomość, że była to praktycznie 
ostatnia szansa dająca możliwość pozyskania tak 
znacznych środków i należało z tego skorzystać. 
Odwlekanie decyzji o rozpoczęciu tej inwestycji 
mogło skutkować brakiem możliwości uzyskania 
dofinansowania ale również wzrost kosztów tej 
inwestycji z powodu lawinowego zwiększenia cen 
usług w kolejnych mijających miesiącach i latach.
Jestem szczególnie dumny, że poznając możli-
wości, jakie dają fundusze zewnętrzne nabyli-

śmy umiejętność ich skutecznego pozyskiwania. 
Świadczy o tym wysoka punktacja uzyskana przez 
nasz wniosek i zajęcie pierwszego miejsca na liście 
samorządów, które otrzymały dofinansowanie.
Jednocześnie mogliśmy przeprowadzić tak liczne 
inwestycje, które bez pomocy środków unijnych 
nie zostałyby zrealizowane. Mam świadomość, 
że udało nam się skuteczne wykorzystać środki 
unijne na przestrzeni ostatnich pięciu lat (2015-
2019) to niebagatelna kwota 56.000.000 zł. 
Te nasze działania zostały dostrzeżone, a nawet 
nagrodzone. Podczas obchodów Dni Gminy 
Bodzanów w bieżącym roku zostałem uhono-
rowany medalem Pro Masovia za ogromną 
aktywność i skuteczność w pozyskiwaniu środków 
na rozwój naszej gminy. Ta nagroda to również 
zasługa pracowników Urzędu Gminy, którzy swoim 
zaangażowaniem i profesjonalizmem przyczynili 
się do jej uzyskania. Można by oczywiście „więcej 
i lepiej”, bo potrzeb jest bardzo dużo, ale jak mówi 
stare porzekadło „Jak nie wiadomo o co chodzi, 
to chodzi o pieniądze”.
Czy zastanawialiście się Państwo, skąd Wójt takiej 
rolniczej gminy jak nasza ma pieniądze na zadania 
bieżące i przedsięwzięcia inwestycyjne? Dlaczego 
sąsiadująca z nami gmina Słupno jest bogatsza? 
Właściwie to proste, głównie z wpływów z podat-
ków. 
Gospodarka finansowa w każdym samorządzie 
jest najważniejsza, a jej podstawą jest budżet. 
W oparciu o jego zapisy gmina realizuje narzu-
cone ustawą o samorządzie zadania własne, 
wydatki wynikające z podpisanych umów i zobo-
wiązań np. płace, oświetlenie, dostawa energii, itp., 
a ze środków które pozostają możemy realizować 
zadania inwestycyjne. 

Odpowiednie przygotowanie budżetu jest 
zasadniczym obowiązkiem Wójta, który w oparciu 
o ustawę o finansach publicznych musi zbilan-
sować plan dochodów i wydatków na dany rok. 
Tą płynność można uzyskać jeśli realizuje się swo-
je obowiązki. Problemy zaczynają się jeżeli spycha 
się na samorządy zadania rządowe i się ich nie 
finansuje. 
 Obecnie rozgorzała, w samo-
rządach gmin i miast, dyskusja o budże-
tach na rok 2020, które trudno zbilan-
sować. Dlaczego doszło do problemów 
finansowych? Otóż negatywne skutki dla budże-
tów samorządów przyniosło: 

• podniesienie płacy minimalnej,
• podwyżki pensji nauczycieli,
• stale rosnące koszty energii elektrycznej,
• rosnące koszty odbioru odpadów komunalnych,
a jednocześnie:
• obniżenie podatku PIT i zniesienie go dla osób 

do 26 roku życia.
Na barki samorządów zrzuca się coraz więcej za-
dań administracji państwowej, a nie idą za nimi 
środki finansowe z budżetu państwa.
Posłużę się przykładem: Rząd ogłosił zasłużone 
podwyżki dla nauczycieli, jednakże nie przekazał 
z budżetu państwa w całości pieniędzy, które po-
winny być wypłacone nauczycielom. 
W naszym samorządzie wydatki na oświatę to 
kwota 13.544.791 zł, przy czym przekazywane 
kwoty subwencji i dotacji na zadania oświa-
towe pokrywają jedynie około 52% potrzeb, 
co powoduje konieczność dofinansowania z kasy 
gminy (głównie z dochodów podatkowych) kwo-
tą 6.513.007 zł (ponad 6,5 mln zł), a ostatnia 
podwyżka w oświacie kosztuje nasz samorząd 
ok. 1,5 mln zł rocznie i te środki musimy znaleźć 
w naszym budżecie.
Powyższa sytuacja zmusza nas do podwyższania 
podatków, które staramy się utrzymać nie na naj-
wyższej możliwej wysokości oraz szukać rozwią-
zań w ograniczaniu naszych wydatków bieżących. 
Jednak zapowiadane kolejne podwyżki w oświa-
cie i możliwy brak środków wsparcia  z budżetu 
państwa grozi budżetowi zachwianiem płynności 
finansowej.

Drodzy Państwo, 
mam nadzieję, że sytuacja finansowa państwa na 
tyle się ustabilizuje, że samorządy dostaną należ-
ne im środki finansowe w postaci subwencji i do-
tacji, i dzięki temu będziemy mogli dalej harmo-
nijnie, zgodnie z Państwa oczekiwaniami rozwijać 
naszą małą ojczyznę.    

Jerzy Staniszewski 
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 Zbliżający się koniec roku to czas bilansu 
i refleksji. W bieżącym roku zarówno kontynuuje-
my, jak również realizujemy nowe zadania inwe-
stycyjne. Ze względu na ich rozmiar część z nich 
zakończymy w 2020 roku.
Należy do nich z pewnością budowa i przebudo-
wa dróg gminnych na terenie gminy Bodzanów, 
w tym ul. Długiej w Białobrzegach. W ramach 
I etapu wykonano podbudowę drogi z kruszywa 
o pow. 11040 m2, kolejnym etapem będzie wyko-
nanie nawierzchni asfaltowej wraz z ścieżką rowe-
rową, chodnikiem. Na ten cel złożyliśmy wniosek 
i otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach PROW 
2014-2020. Jest to jedna z najbardziej oczeki-
wanych inwestycji dla mieszkańców Białobrze-
gów, jej realizacja znacząco wpłynie nie tylko na 
bezpieczeństwo mieszkańców, ale przede wszyst-
kim na poprawę jakości ich życia. Stanowić będzie 
alternatywę dojazdu do Płocka, bez konieczno-
ści korzystania z drogi krajowej nr 62. Ponadto 
otworzy możliwości rozbudowy systemu trans-
portu publicznego przy współpracy chociażby 
z komunikacja miejską Płocka i przedłużeniem 
linii autobusowej z Wykowa do Białobrzegów. 
Wartość inwestycji to koszt prawie 3 mln zł., 
z czego dofinansowanie stanowi ponad 1,7 mln 
zł. Z tym zadaniem ściśle związana jest budowa 
kanalizacji deszczowej w ul. Długiej i Białobrze-
skiej.

 Jej wykonanie jeszcze przed wybudo-
waniem nowej drogi pozwoli na odprowadzenie 
wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego 
obydwu ulic w jej newralgicznych punktach. Koszt 
zadania to ponad 450 tys. złotych ze środków bu-
dżetu gminy. 
Podejmując szereg inicjatyw lokalnych, między 
innymi dzięki wykorzystaniu środków funduszu 
sołeckiego, jak również z uzyskanego dofinan-
sowania w ramach Mazowieckiego Instrumen-
tu Aktywizacji Sołectw 2019 (dalej MIAS 2019) 
udało nam się w siedmiu sołectwach stworzyć 
miejsca przyjazne lokalnym społecznościom. 
I tak w odnowionych obiektach strażnic OSP 
w Niesłuchowie, Wiciejewie, Gromicach, Re-
czynie i Mąkolinie funkcjonowały będą reakty-
wowane świetlice wiejskie. W poszczególnych 
budynkach w ramach ich przebudowy i moder-
nizacji wykonano nowe pokrycia dachów (Wicie-
jewo, Niesłuchowo, Gromice), docieplenie ścian 
(Wiciejewo, Mąkolin), nową podłogę (Reczyn). 
Ponadto w ramach przebudowy istniejącej  
świetlicy w Cieślach powstała i została podłączona 

do zbiornika bezodpływowego łazienka i węzeł 
wod-kan z kuchni, zamontowano również 
wentylację w obiekcie. W ramach MIAS 2019 
w sołectwie Białobrzegi ogrodzono działkę gmin-
ną zakupioną pod budowę placu zabaw i siłowni 
pod chmurką, a w przyszłości świetlicy wiejskiej 
i garażu dla OSP Białobrzegi. 4 listopada odbyło 
się uroczyste otwarcie wyremontowanych obiek-
tów i przekazanie ich na rzecz sołectw. 

 Rozpoczęcie prac w świetlicach przy-
spieszyło proces powstawania na naszym terenie 
kół gospodyń wiejskich, które integrują lokal-
ną społeczność, kultywują i propagują wiejskie 
tradycje. Obecnie prężnie działają Wiejskie 
Babeczki z Borowic, Pierożanki z Bodzanowa, 
Cieślanki, Miszewianki, czy koło z Archutówka.

 W ramach programu Ministerstwa 
Sportu programu Otwarte Strefy Aktywności 
2019, w centrum Białobrzegów powstał plac 
zabaw i siłownia plenerowa, wraz ze strefą relak-
su. Wartość inwestycji to ponad 80 tys. zł., w tym 
dofinansowanie to 34.700,00 zł.

 Mając na względzie zrównoważony 
rozwój wszystkich sołectw oraz zapewnienie ich 
mieszkańcom dostępu do obiektów kultury i spor-
tu, szczególnie tych, które nie były dotychczas w 
centrum zainteresowania naszego samorządu 
staramy się integrować i aktywizować ich miesz-
kańców. Przykładem może być malownicza Kępa 
Polska, gdzie w przekazanej na rzecz samorządu 
gminy strażnicy OSP, powstała zupełnie nowa, w 
pełni wyposażona,  świetlica wiejska. Budynek bę-
dzie ogólnodostępny i przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu ma 
na celu wsparcie rozwoju lokalnego, ożywienie ży-
cia kulturalnego mieszkańców sołectwa. Zadanie 
współfinansowano w ramach PROW 2014-2020. 
Kwota dofinansowania to około 224 tys. zł.
Poza rozbudową podstawowej infrastruktury 
drogowej czy wodno-kanalizacyjnej inwestowa-
nie w obiekty przeznaczone w celu aktywizacji 
społeczeństwa jest jednym z ważniejszych zadań 
dla naszego samorządu. Dlatego też w ramach 
zmiany przeznaczenia budynku dawnej pompow-
ni wody w Bodzanowie, nad kanałem młynowym 
na obiekt użyteczności publicznej, opracowali-
śmy dokumentację projektowo-kosztorysową 
i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Daje to nam 
szanse aplikowania o środki zewnętrzne i stworze-
nie swego rodzaju obiektu o charakterze centrum 
rekreacji, miejsca spotkań mieszkańców.
 Nie zawsze, wbrew oczekiwaniom 
mieszkańców, udaje się nam realizować inwesty-
cje niezwłocznie. Tak działo się między innymi 
z budową chodnika przy ulicy Pałacowej 
w Nowym Miszewie. Zakładaliśmy, że zadanie 
otrzyma dofinansowanie w ramach PROW 2014-
2020. Niestety mimo długiej procedury oceny 
wniosku i postępowaniu przed sądem admini-

INWESTUJEMY
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stracyjnym, nie udało nam się skutecznie wywal-
czyć dotacji. Podyktowane było to faktem, że dla 
obszaru inwestycji realizowanej w otoczeniu 
zabytku brak jest ustanowionego tzw. układu 
urbanistycznego, bądź ruralistycznego wskazane-
go przez konserwatora zabytków. Niestety spowo-
dowało to obniżoną punktację dla naszego wnio-
sku i uniemożliwiło uzyskanie dofinansowania. 
Jednakże wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańcom, mając na względzie bezpieczeń-
stwo szczególnie dzieci, młodzieży i osób nie-
pełnosprawnych, zdecydowaliśmy o realizacji 
zadania ze środków własnych budżetu gminy. Wy-
budowany chodnik ma około 300 mb. długości. 
Został wykonany w najbardziej newralgicznej części 
ulicy Pałacowej, na obszarze od kościoła w stronę 
domu pomocy społecznej. Wartość zrealizowanej 
inwestycji to 117 500 zł.
Przyszłość młodego pokolenia ma dla nas również 
ogromne znaczenie, dlatego nie rezygnujemy z 
inwestycji w obiektach oświaty. W roku bieżącym 
w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników 

hali sportowej przy szkole w Nowym Miszewie 
przebudowaliśmy ścianę z poliwęglanu na ścianę 
z płyt PW 8. Nowa ściana poza poprawą para-
metrów termoizolacyjnych obiektu jest stabilna, 
odporna na warunki atmosferyczne i poprawiła 
akustykę obiektu. Koszt inwestycji to 115.000,00 
zł. Kolejnym etapem modernizacji hali jest m.in. 
przebudowa nawierzchni podłogi i montaż we-
wnętrznej ścianki wspinaczkowej. 

 W ramach termomodernizacji budynku 
szkoły w Cieślach wykonano prace przygotowaw-
czo-naprawcze nadproży okiennych i elewacji bu-
dynku, które w wyniku niekorzystnych warunków 
atmosferycznych uległy uszkodzeniu. Realizacja 
zadania pozwoliła na podniesienie bezpieczeń-
stwa uczniów i pracowników szkoły.
 Realizując zadania inwestycyjne 
kładziemy nacisk na ochronę środowiska i posza-
nowanie zasobów naturalnych na terenie naszej 
gminy. Dlatego zdecydowaliśmy się na wykona-
nie kolejnego etapu zabiegów pielęgnacyjnych 

zieleni, w tym pomników przyrody. Koszt inwe-
stycji to kwota ponad 111 tys. zł., z czego 90% 
stanowi dofinansowanie w formie dotacji ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska. Podobnie z Funduszu udało się nam usunąć 
i unieszkodliwić ok. 150 Mg pokryć azbestowych 
zgłoszonych przez naszych mieszkańców. Program 
ten corocznie cieszy się dużym zainteresowa-
niem. Wartość zadania to kwota ponad 50 tys. zł., 
z czego dofinansowanie stanowiło kwotę około 40 
tys. zł.
 Sztandarowymi inwestycjami jest kom-
pleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-
-ściekowej na terenie gminy.

W ramach tego rodzaju inwestycji udało nam się 
wybudować i przekazać do użytkowania spinkę 
wodociągową w Stanowie, przebudować sieć 
kanalizacji sanitarnej w ulicy Wolności w Bodza-
nowie, przebudować odcinek uszkodzonej sieci 
kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej i Sienkie-
wicza w Bodzanowie. Ponadto we wrześniu bie-
żącego roku złożyliśmy wniosek w ramach PROW 
2014-2020 na budowę pompowni pośredniej 
w Nowym Kanigowie, rozbudowę stacji uzdatnia-
nia wody w Reczynie i Leksynie, a także budowę 
brakujących nitek wodociągowych i kanalizacyjnej 
w Nowym Miszewie.

Opracowanie: Referat Inwestycji

 14 grudnia br. w naszej gminie mia-
ły miejsce dwa istotne wydarzenia. Pierwsze 
z nich dotyczyło zakończenia budowy kanali-
zacji w aglomeracji Bodzanów oraz rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w Bodzanowie o drugi ciąg 
technologiczny. Dzięki tej największej inwestycji 
w historii naszej gminy powstało ponad 15 km 
sieci kanalizacyjnej, a oczyszczalnia pozwoli na 
przyjęcie ścieków od 3500 użytkowników.

Kolejne niezwykle ważne wydarzenie to uroczyste 
otwarcie nowej świetlicy w Kępie Polskiej oraz 
przekazanie na rzecz jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kępie Polskiej łodzi ratowniczej. Koszt 
przebudowy świetlicy wiejskiej to około 360 tys. 
zł a wartość łodzi to 100 tys. złotych. Zadania te 
zostały dofinansowane z środków Urzędu Mar-
szałkowskiego.

W wydarzeniach udział wzięli: Adam Struzik - 
Marszałek Województwa Mazowieckiego, Walde-
mar Kuliński - Sekretarza Województwa, Mariusz 
Bieniek - Starosta Płocki, Jerzy Staniszewski - Wójt 
Gminy Bodzanów, Tomasz Kominek - Dyrektor 
Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, 

bryg. Jacek Starczewski - Z-ca Komendanta Miej-
skiego PSP, wykonawcy robót budowlanych na 
poszczególnych obiektach, a także radni gminni 
i powiatowi, sołtysi, przedstawiciele jednostek 
OSP z terenu gminy oraz mieszkańcy. 

Opracowała Regina Guzanek

SATYSFAKCJA Z WYKONANEJ PRACY
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 Zapewne pamiętacie Państwo, że 
w grudniu 2016 r. podpisaliśmy list intencyjny, 
przedmiotem którego planowana jest  budowa 
sieci gazowej na terenie naszej gminy. Od tego 
momentu wielokrotnie korespondowaliśmy 
z Polską Spółką Gazownictwa. W efekcie prowa-
dzonych rozmów oraz realizowanych przez PSG 
zamówień publicznych, w dniu 22 października 
br. firma PROMAR z Ciechanowa działająca na zle-
cenie inwestora wystąpiła do tutejszego urzędu 
gminy z wnioskiem o wydanie decyzji celu pu-
blicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci 
gazowej średniego ciśnienia obręb Biało-

brzegi, która stanowi I etap budowy sieci 
na terenie naszej gminy. Przedmiotowa decy-
zja jest jednym z dokumentów wyjściowych 
do sporządzenia dokumentacji projektowej 
i uzyskania pozwolenia na budowę infrastruk-
tury. Ponadto Polska Spółka Gazownictwa 
30.07.2019 r. podpis  zła również umowę na re-
alizację II etapu prac projektowych, który ma 
objąć miejscowości Łagiewniki, Borowice, Nowe 
Miszewo, Miszewo Murowane i Niesłuchowo. 
Planowana długość sieci dla II etapu, to około 
24,5 km, a termin realizacji prac projektowych to 
koniec 2021 r. 

 Prowadzone przez nasz samorząd dzia-
łania przybliżają nas także do budowy stacji roz-
prężnej i sieci gazowej dla aglomeracji Bodzanów 
(tj. miejscowości Bodzanów, Chodkowo i Chod-
kowo-Działki). Spółka NOVATEC (dawny Blue 
Gaz) wystąpiła w 2019 r. do nas z prośbą o wy-
rażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
pod budowę infrastruktury. Rada Gminy podjęła 
w tym zakresie stosowną uchwałę. Na jej podsta-
wie został przygotowany projekt umowy dzierża-
wy i przesłany do inwestora. 

Opracowała Aleksandra Jakubowska 

 Minęły dwa lata od podpisania przez 
Wójta Gminy Bodzanów umowy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu 
„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodza-
nów”. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 
15,2 mln zł., z czego dofinansowanie to około 
8,2 mln zł.
 Inwestycja zakładała rozbudowę 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 
w Bodzanowie o drugi ciąg technologiczny, który 
podniesie przepustowość pracującego obiektu 
z 180 m3 na dobę do 360m3 na dobę oraz budo-
wę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
o łącznej długości około 15,85 km. Nowo powsta-
ła infrastruktura będzie w stanie zapewnić odbiór 
ścieków komunalnych od ponad 2200 jej użytkow-
ników. Realizacja inwestycji przynosi same korzy-
ści. Przede wszystkim zyskuje środowisko natural-
ne. Mieszkańcy podłączający nieruchomości do 
sieci nie korzystają już z nieekologicznych zbiorni-
ków, nie odprowadzają ścieków do rowów, lasów 
i na łąki. Ścieki są tłoczone do oczyszczalni 

ścieków. Dzięki temu mieszkańcy m.in. Bodza-
nowa będą mieli możliwość żyć w przyjaznym, 
nieskażonym środowisku, bo ścieki nie zanie-
czyszczą gleby, zostaną także wyeliminowane 
nieprzyjemne zapachy z pompowanych szamb. 
Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej to duży krok 
w rozwoju gminy, a podłączenie nieruchomości 
do kanalizacji sanitarnej to po prostu wygoda 
i komfort.
 Do niedawna na terenie aglomeracji 
Bodzanów tylko część osiedla została skanalizo-
wana (niespełna 8,2 km sieci, do której podłą-
czono 872 użytkowników), a pozostali mieszkań-
cy byli zmuszeni do korzystania z szamb. Często 
starych, z popękanymi ścianami, zdecydowanie 
nieszczelnych, z których ścieki przedostawały się 
z pewnością do gleby.
 Zdecydowanie rekomendujemy przy-
łączanie się do sieci. Argumentów jest wiele: 
budując przyłącze wypełniacie Państwo obowią-
zek wynikający z przepisów prawnych, podnosicie 
standard swojego życia, wartość swojej nieru-
chomości, a przede wszystkim oszczędzacie pie-
niądze, płacąc mniej za ścieki odprowadzane do 

oczyszczalni niż za wywożenie ich z szamb.
 Szanowni Państwo najważniejsze za-
danie stoi teraz przed Wami. Mamy świado-
mość, że długo czekaliście na wybudowanie sieci 
kanalizacyjnej. W związku z powyższym liczymy 
na Państwa zaangażowanie i budowę przyłączy 
kanalizacyjnych do Waszych posesji. Takie dzia-
łanie ma znaczenie dla realizacji projektu, stano-
wi bowiem o jego efekcie ekologicznym. To dla 
Państwa zostało zorganizowane spotkanie, któ-
rego tematem było przedstawienie możliwości 
podłączenia się do sieci, omówienie niezbędnych 
procedur administracyjnych. Ponadto na naszej 
stronie internetowej i facebooku umieściliśmy 
krótki poradnik z opisem technicznym wpięcia 
się do sieci. W urzędzie gminy szczegółowych 
informacji udzielają pracownicy Referatu Inwesty-
cji (pok. Nr 7 i 8) oraz Wodociągów i Kanalizacji 
(pok. Nr 6 i 9). Zachęcamy do wykonywania pod-
łączeń i korzystania z kanalizacji. 

Opracowała Regina Guzanek

OD PLANÓW DO REALIZACJI DŁUGA DROGA

W TROSCE O NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 Od kilku lat obserwuje się w Pol-
sce narastający problem braku wody. Tego lata 
ponad 500 samorządów apelowało o ograniczanie 
zużycia wody. Ten problem dotyczy również Gminy 
Bodzanów. Mieszkańcy są zaopatrywani w wodę 
z trzech stacji uzdatniania wody, tj. SUW Reczyn, 
Leksyn i Stanowo. SUW Stanowo to największy 
obiekt, który obsługuje ponad połowę naszego 
terenu i to na tej stacji dochodziło do najwięk-
szych problemów z zapewnieniem ciągłości 
dostaw do wszystkich mieszkańców w okresie 
suszy. Chcąc zrozumieć skalę zagadnienia posłuży-
my się liczbami, a mianowicie: średnia godzinowa 
wydajność stacji to 110 m3 wody a maksymalna 
to 150 m3. Średni godzinowy rozbiór wody wy-
nosi od 50 m3 do 80 m3. Jak łatwo obliczyć stacja 
posiada 100% zapasu zdolności produkcyjnych. 

Dodatkowo na stacji znajdują się zbiorniki reten-
cyjne, których pojemność to 800 m3, więc sta-
nowią zapas wody na jeden dzień. Zatem gdzie 
tkwi problem z brakiem wody skoro stacja może 
wyprodukować więcej o dwa razy niż średni roz-
biór, a dodatkowo na stacji jest zapas wody na 
cały dzień?
 Problem, który nas dotyka pojawia się, 
gdy przychodzi długotrwała susza i woda, któ-
rej dotąd nie brakowało zaczyna służy do celów, 
do których nie powinna być stosowana, a mia-
nowicie do podlewania trawników, ogródków 
i schładzania dachów. Jak już wspominaliśmy na 
stacji znajduje się zapas wody, który w normal-
nych warunkach wystarcza na jeden dzień. Tego 
lata 800 m3 jak pokazuje monitoring zużycia, w naj-
większym zanotowanym rozbiorze, zostało pobra-

ne w zaledwie 35 min. Wniosek jest jeden, prawie 
20-krotnie większe zużycie wody powodowa-
ne jest przez nieodpowiedzialne marnotrawie-
nie wody i zachodzi potrzeba racjonowania jej 
dostaw.
 W celu zapobiegania negatywnym 
skutkom suszy urząd gminy opracował projekty 
budowlane oraz programy funkcjonalno-użytko-
we modernizacji zarówno stacji uzdatniania wody 
jak i sieci wodociągowej. Efektem powstania 
powyższych dokumentów jest uzyskane dofinan-
sowanie ze środków PROW na modernizację SUW 
Leksyn i Reczyn oraz budowę pośredniej pom-
powni wody w Nowym Kanigowie współpracującą 
z SUW w Stanowie.

Opracował Andrzej Grzelak

CO Z TĄ WODĄ?
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 W styczniu 2019 r. Urząd Gminy Bodzanów wystąpił do Wód Polskich z wnioskiem o ustalenie nowej taryfy na zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. Złożenie takiego wniosku było podyktowane przepisami znowelizowanego prawa wodnego, które określa szczegółowe warunki 
ustalania opłat za wodę i ścieki oraz odbiera prawo ustalania wysokości stawek radom gmin. Od stycznia to Wody Polskie otrzymały kompetencje wcze-
śniej przysługujące samorządom w efekcie, czego to Prezes Wód Polskich swoją decyzją ustala stawkę, którą płacą mieszkańcy naszej gminy. Nowe stawki 
obowiązują od 17 września 2019 r., taryfa została ustalona na okres 3 lat i corocznie będzie wzrastać.

NOWA TARYFA NA WODĘ I ŚCIEKI

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt. 1), 2) i 6) rozporządzenia, tj. na dzień złożenia wniosku - 8%. 

Wyszczególnienie

taryfowa grupa 
odbiorców usług

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

rodzaj cen i stawek opłat

cena wody (zł/m3) 2,72 2,75 2,80

cena wody (zł/m3) 2,84 2,88 2,92

cena wody (zł/m3) 2,98 3,02 3,06

cena brutto 2,94 2,97 3,00

cena brutto 3,01 3,11 3,15

cena brutto 3,22 2,26 3,30

stawka opłaty abonamentowej 
(zł/odbiorca/kwartał) 5,56 5,56 5,56

stawka opłaty abonamentowej 
(zł/odbiorca/kwartał) 5,56 5,56 5,56

stawka opłaty abonamentowej 
(zł/odbiorca/kwartał) 5,56 5,56 5,56

Wielkość cen i stawek opłat

w okresie od 1 do 12 miesiąca 
obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca 
obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca 
obowiązywania nowej taryfy

Taryfowe grupy odbiorców usług

Taryfowe grupy odbiorców usług

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Grupa 1 – gospodarstwa domowe, 
Grupa 2 – obiekty użyteczności publicznej, w tym woda pobrana zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
 i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, 
Grupa 3 – podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz gospodarstwa rolne.

Grupa 1 – gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej podłączone do kanalizacji odprowadzające ścieki bytowe,
Grupa 2 – podmioty prowadzące działalność gospodarcza odprowadzające ścieki komunalne za pomocą sieci kanalizacyjnej. 

Opracował Andrzej Grzelak

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt. 1), 2) i 6) rozporządzenia tj. na dzień złożenia wniosku - 8%. 

Wyszczególnienie

taryfowa grupa 
odbiorców usług

Grupa 1

Grupa 2

rodzaj cen i stawek opłat

cena ścieków (zł/m3) 6,61 6,61 6,65

cena ścieków (zł/m3) 6,61 6,61 6,65

cena brutto 7,14 7,14 7,18

cena brutto 7,14 7,14 7,18

Wielkość cen i stawek opłat

w okresie od 1 do 12 miesiąca 
obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca 
obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca 
obowiązywania nowej taryfy
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 Od 1 stycznia 2019 r. dotychczasowy 
Wydział Gospodarki Komunalnej został prze-
kształcony w Referat Infrastruktury. 
Zdecydowana większość zadań wykonywanych 
przez referat jest prowadzona własnymi siła-
mi. Dotyczy to wszelkich zadań własnych gminy, 
a w dużej mierze realizacji funduszu sołeckiego. 
Jak wiadomo fundusz sołecki w naszej gminie jest 
realizowany od kilku lat i cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem mieszkańców gminy. Każdego 
roku na zebraniach mieszkańcy poszczególnych 
sołectw decydują na co będą wydawane środki 
pieniężne, wyodrębnione z budżetu gminy dla 
poszczególnych sołectw.
 W ramach zadań funduszu sołeckiego 
na rok 2019 najczęściej decydowano się na popra-
wę nawierzchni dróg, remonty dróg i infrastruk-
tury drogowej, na co zakupiliśmy łącznie kilka 
tysięcy ton kruszywa naturalnego łamanego typu 
dolomit, żwiru, masy asfaltowej i przepustów 

drogowych. Prace związane z budową i remontem 
wskazanych dróg wykonywaliśmy we własnym 
zakresie. W tym celu do lepszej i skuteczniejszej 
pracy w  pierwszej połowie 2019 roku zakupiliśmy 
samochód Mercedes – Benz 1417AK o ładowno-
ści 6675kg.  
 Wiele sołectw przeznaczyło środki pie-
niężne, które wykorzystane zostały w mijającym 
roku na remonty i odnowienia świetlic wiej-
skich, wykonano remonty dachów, elewacji oraz 
pomieszczeń wewnątrz budynków. Poza tym 
remontowano i budowano chodniki przy drogach 
gminnych, zamontowano kolejne lampy solarne 
do oświetlania dróg. Również w ramach funduszu 
zakupiono kosiarkę samojezdną na potrzeby jed-
nego z sołectw. Kilka sołectw część funduszu prze-
znaczyło na organizację spotkań integracyjnych. 
Zbiór zadań wykorzystania środków FS jest bardzo 
bogaty, wybrany z listy zadań własnych gminy.

DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE

Fundusz Sołecki zaplanowany na 2020 rok przedstawia się w sposób następujący

Nazwa sołectwa 
lub innej jednostki pomocniczej Nazwa zadania, przedsięwzięcia Wykonanie (w zł)

Sołectwo Archutówko
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i placu zabaw  w m. Archutówko 8.706,00

Utwardzenie dróg gminnych w m. Archutówko 5.500,00

Sołectwo Bodzanów
Budowa chodnika przy ul. Sierakowskiego w m. Bodzanów 32.533,00

Utwardzenie dróg gminnych w m. Bodzanów 10.000,00

Sołectwo Białobrzegi Remont nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na odcinku ul. Dojazdowej w m. Białobrzegi 29.178,00

Sołectwo Borowice

Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Borowice w m. Borowice i Łagiewniki 10.000,00

Organizacja uroczystości integracyjnej mieszkańców sołectwa Borowice 2.000,00

Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Borowice 4.000,00

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Borowice 10.073,00

Sołectwo Cieśle
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Cieśle 13.000,00

Utwardzenie dróg gminnych w m. Cieśle 9.032,00

Sołectwo Cybulin
Utwardzenie dróg gminnych w m. Cybulin 12.248,76

Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Cybulin 2.000,00
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Sołectwo Chodkowo Działki
Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Polnej w m. Chodkowo - Działki  9.800,00

Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Chodkowo-Działki przy ul. Kwiatowej od strony ul. Polnej 15.677,00

Sołectwo Chodkowo Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w m. Chodkowo 30.241,00

Sołectwo Garwacz
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Garwacz 11.589,00

Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Garwacz 1.000,00

Sołectwo Karwowo Szlacheckie Utwardzenie dróg gminnych kruszywem typu dolomit w m. Karwowo Szlacheckie 13.600,00

Sołectwo Gromice
Utwardzenie dróg gminnych w m.  Gromice 11.813,00

Bieżące utrzymanie świetlicy  wiejskiej w m. Gromice 1.500,00

Sołectwo Krawieczyn Utwardzenie dróg gminnych w m. Krawieczyn 14.121,00

Sołectwo Karwowo Duchowne Utwardzenie dróg gminnych w m. Karwowo Duchowne 11.526,00

Sołectwo Gąsewo
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Gąsewo 9.000,00

Utwardzenie dróg gminnych w m. Gąsewo 4.313,00

Sołectwo Kępa Polska

Utwardzenie dróg gminnych w m. Kępa Polska 13.000,00

Bieżące utrzymanie placu zabaw w m. Kępa Polska 250,00

Organizacja uroczystości integracyjnej mieszkańców sołectwa Kępa Polska 1.211,00

Sołectwo Kłaczkowo Zakup działki pod świetlicę wiejską w m. Kłaczkowo 14.333,00

Sołectwo Kanigowo

Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Nowe Kanigowo 1.000,00

Utwardzenie dróg gminnych w m. Kanigowo 11.823,00

Zakup sprzętu bojowego i umundurowania dla OSP Kanigowo 1.000,00

Sołectwo Leksyn

Utwardzenie dróg gminnych w m. Leksyn 2.312,00

Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Leksyn 12.000,00

Organizacja uroczystości integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Leksyn 1.000,00

Sołectwo Łętowo Budowa chodnika przy drodze gminnej m. Łętowo 11.611,00

Sołectwo Małoszewo
Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Małoszewo w m. Małoszewo i Małoszywka 11.930,00

Zakup i montaż 2 sztuk luster drogowych przy drodze gminnej w m. Małoszewo 1.000,0

Sołectwo Mąkolin

Organizacja uroczystości z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Mąkolin 969,00

Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Mąkolin 3.800,00

Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Mąkoln 1.200,00

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Mąkolin 13.000,00

Sołectwo Mąkolin Kolonia
Utwardzenie drogi gminnej w m. Mąkolin Kolonia 12.104,00

Zakup przepustu drogowego z przeznaczeniem do montażu w pasie drogi gminnej w m. Mąkolin Kolonia 400,00

Sołectwo Miszewko
Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Miszewko 7.000,00

Utwardzenie drogi gminnej relacji Miszewko-Garwacz w sołectwie  Miszewko 4.441,00

Sołectwo Osmolinek
Zakup i montaż lampy solarnej z panelem słonecznym w sołectwie Osmolinek 6.000,00

Utwardzenie drogi gminnej w m. Osmolinek 4.590,00
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Sołectwo Nowe Miszewo

Budowa chodnika przy ul. Długiej w m. Nowe Miszewo 20.000,00

Kontynuacja remontu chodnika przy ul. Wiosennej w m.  Nowe Miszewo 6.000,00

Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych przy ul. Górnej w m. Nowe Miszewo 13.500,00

Utwardzenie ul. Prostej w m. Nowe Miszewo 2.000,00

Organizacja uroczystości integracyjnej mieszkańców sołectwa Nowe Miszewo 1.033,00

Sołectwo Pepłowo

Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Pepłowo 2.700,00

Organizacja uroczystości integracyjnej mieszkańców Pepłowa w dniu 31.05.2020 r. 1.306,00

Przegląd techniczny placu zabaw sołectwa Pepłowo 250,00

Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Pepłowo 7.000,00

Utwardzenie drogi gminnej w m. Pepłowo 6.650,00

Sołectwo Niesłuchowo

Utwardzenie dróg gminnych w m. Niesłuchowo 5.000,00

Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Niesłuchowie 8.000,00

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Niesłuchowo 10.010,00

Sołectwo Miszewo 
Murowane

Przebudowa drogi gminnej w m. Miszewo Murowane 14.000,00

Bieżące remonty nawierzchni dróg  gminnych w m. Miszewo Murowane 3.226,00

Sołectwo Parkoczewo
Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Parkoczewo 8.245,00

Zakup i montaż przepustów drogowych w ilości 3 szt. w sołectwie Parkoczewo 1.750,00

Sołectwo Nowe Kanigowo Utwardzenie dróg gminnych w m. Nowe Kanigowo oraz bieżące remonty uszkodzonych nawierzchni 16.503,00

Sołectwo Stanowo Remont drogi gminnej w m. Stanowo relacji Stanowo-Niesłuchowo 21.607,00

Sołectwo Reczyn
Remont dróg gminnych w m. Nowy Reczyn poprzez gruzowanie oraz zakup kruszywa 10.332,00

Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Reczyn poprzez malowanie Sali wewnętrznej 6.000,00

Sołectwo Ramutówko
Utwardzenie dróg gminnych w m. Ramutówko 10.450,00

Organizacja uroczystości integracyjnej mieszkańców sołectwa Ramutówko 1.842,00

Sołectwo Wiciejewo
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Wiciejewo 16.757,00

Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Wiciejewo 2.000,00

Suma 614.585,00

  Właściwe utrzymanie infrastruktury 
drogowej to nie tylko budowa i remonty, ale dba-
nie o bezpieczeństwo, w tym tworzenie potrzeb-
nych organizacji ruchu, bieżąca kontrola, wymia-
na, odnawianie często niszczonych przez wandali 
znaków drogowych i wiat przystankowych. 
 
 W 2019 roku wymieniliśmy i ustawili-
śmy na terenie naszej gminy kilkadziesiąt znaków 
oraz wiaty przystankowe: dwie w Borowicach 
i jedną w Chodkowie-Działki.  Ponadto w ramach 
przygotowań do zimowego utrzymania dróg przy-
gotowaliśmy piaskarki i kilkaset ton mieszanki 
piaskowo solnej.

 Poza tym, na bieżąco dbamy o czy-
stość dróg zbierając śmieci i wykaszając pobocza. 
Dla tych potrzeb na początku sezonu letniego 
zakupiliśmy drugą ciągnikową kosiarkę do poboczy 
Kellfri 35-SK140. 

 W mijającym roku zebraliśmy około 
25 tysięcy sztuk 120 litrowych worków odpa-
dów z poboczy dróg i terenów gminnych. Pomi-
mo apeli o uporządkowanie kwestii związanej 
z gospodarką odpadami i ciągłą edukacją ludzi 
w zakresie postępowania z odpadami, ilość zbie-
ranych śmieci z dróg jest przerażająca. 
Mieszkańcom naszej gminy zapewniamy także 

możliwość dostarczania odpadów segregowa-
nych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych. W bieżącym roku  w ramach 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi uiszczanej przez mieszkańców nieruchomości 
zamieszkałych, zorganizowane zostały zgodnie 
z harmonogramem dwie zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych oraz zbiórka zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. We wrześniu br. 
po raz kolejny zorganizowana została na terenie 
Gminy akcja Sprzątania Świata, która przebiegała 
w tym roku pod hasłem „Nie śmiecimy - sprząta-
my - zmieniamy”. Do akcji przyłączyło się ok. 500 
uczniów wraz z nauczycielami oraz dyrekcjami 
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szkół z terenu gminy. Odpady zebrane podczas 
akcji sprzątania zostały odebrane bezpłatnie przez 
firmę Remondis Sp. z o.o. 

 Zaległości z tytułu gospodarowania 
odpadami komunalnymi wynikające z nieuiszcza-
nia miesięcznej opłaty przez mieszkańców prze-
kroczyły już 300 tysięcy złotych, licząc od począt-
ku obowiązywania systemu, czyli od połowy 2013 
roku. 
Ponieważ wielokrotne upomnienia wzywające do 
regulowania zaległości nie  przyniosły spodziewa-
nych rezultatów, sprawy kierowane są na bieżą-
co do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku 
celem wszczęcia postępowania egzekucji admini-
stracyjnej. 

Poza tym czeka nas kolejna rewolucja śmieciowa! 
 
6 września 2019 roku weszła w życie 
kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach wprowadzająca 
m.in. obowiązek segregacji odpadów. Dzielenie 
odpadów na frakcje dotyczyć ma wszystkich miesz-
kańców, a za nieprzestrzeganie prawa przewidzia-
no opłaty sankcyjne, które będą wynosić dwu-
-krotność opłaty podstawowej. Pewne jest także, 
że czekają nas podwyżki cen za wywóz odpadów. 
W wyniku przetargu nieograniczonego na reali-
zację zadania pn. ,,Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych z terenu Gminy Bodzanów 
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.’’ 
wyłoniona została oferta firmy Eko-Maz 
Sp. z o.o. na łączną kwotę 1 465 840,49 zł. 
Z powodu bardzo dużego wzrostu kosztów 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunal-
nych nastąpiła konieczność zmiany stawek opłat  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Od 1 stycznia 2020 r. miesięczna stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyno-
sić będzie:
• 20 zł od osoby - jeżeli odpady są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny;
• 40 zł od osoby - jeżeli właściciel nieruchomości 

nie będzie wypełniał obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektyw-
ny.

Zmiany te są konsekwencją ustawowych, ogólno-
polskich zmian w sposobie segregacji odpadów 
i ich gospodarowaniem wywołanym przez nową 
ustawę. Najistotniejszy wpływ na wzrost kosztów 
gospodarki odpadami ma wzrost cen na tzw. bra-
mie, gdzie dostarczane są odpady.

Sukcesywnie wystawiamy również wezwania 
do zapłaty dla wszystkich mieszkańców korzy-
stających z gminnego zasobu mieszkaniowego 
a uchylających się od obowiązkowych opłat za 
wynajem. Aktualnie wysyłamy przedsądowe 
wezwania do dobrowolnej zapłaty wraz z za-
proszeniem do podjęcia próby pozasądowe-
go sposobu rozwiązania sporu. Dotychczas 
z mieszkańcami, którzy zgłosili się do urzędu gmi-
ny zawarte zostały porozumienia. W przypadku 
nie osiągnięcia konsensusu, sprawy będziemy 
poddawać dalszemu procedowaniu, zgodnie 
z obowiązującym prawem. 
 
 W roku 2019 zdemontowaliśmy plac 
zabaw istniejący przy budynku parafialnym 

w Bodzanowie. Zdemontowane akcesoria po 
odnowieniu i drobnych naprawach zostaną 
zamontowane przy świetlicy w Borowicach, gdzie 
planujemy stworzyć plac zabaw.  

 Bezpieczeństwo mieszkańców to oczy-
wiście priorytet. Nieprzerwanie współpracujemy 
z miejscową policją, ośrodkami zdrowia, gmin-
nymi jednostkami OSP, Państwową Straż Pożarną  
w Płocku i Wojskową Komendą Uzupełnień 
w Płocku. 

 W tym roku wspólnie z gminnymi jed-
nostkami OSP pomagaliśmy mieszkańcom Biało-
brzegów, Garwacza i Domu Pomocy Społecznej 
„Nad Jarem” w Nowym Miszewie, którzy ucier-
pieli w pożarach. W maju 2019 roku  w związku 
z ogłoszeniem przez Starostę Płockiego alarmu 
przeciwpowodziowego, w Gminie Bodzanów 
powołano sztab kryzysowy. Wspólnie z gmin-
nymi zastępami OSP  prowadzono całodobo-
wy monitoring stanu wody na rzece Wiśle oraz 
wałów przeciwpowodziowych. Obserwujemy 
efekty dobrej współpracy z jednostkami OSP 
z naszej gminy poprzez doposażenie jednostek 
w sprzęt, umundurowanie i udział w szkoleniach 
specjalistycznych. 

Tylko w mijającym roku z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 100 000 
złotych  i zakupiliśmy dla OSP Kępa Polska spe-
cjalistyczną  łódź do akcji ratowniczych na Wiśle. 
Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup sprzętu 
specjalistycznego dla jednostek OSP Kanigowo, 
OSP Mąkolin i OSP Gromice na łączną kwotę 27 
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 Na początku czerwca br. Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Płocku wprowadził obszar 
ochronny tzw. strefę żółtą na terenie Gminy Bodza-
nów. Dla rolników obszar ten oznaczał wzmożone 
monitorowanie w swoim gospodarstwie trzody 
chlewnej. W sierpniu obszar ochronny zamienił się 
w obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwo-
na). Powodem wyłonienia tej strefy był mar-
twy dzik znaleziony w miejscowości Drwały gm. 
Wyszogród, który był zarażony wirusem ASF. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (na obszarze 
z ograniczeniami) posiadacze trzody chlewnej są 
zobowiązani do codziennego kontrolowania stanu 
zdrowia świń. W przypadku podejrzenia wystą-
pienia ASF, w tym podwyższenia wewnętrznej cie-
płoty ciała lub  padnięcie świni w gospodarstwie 
należy powiadomić urzędowego lekarza we-

terynarii. Przemieszczenie trzody chlewnej do 
innego obszaru może się odbywać jedynie za 
zgodą Powiatowego Lekarza Weterynarii.  W tym 
przypadku należy złożyć odpowiedni wniosek, po 
czym nastąpi pobranie próbek krwi na 7 dni przed 
planowanym przemieszczeniem.
 Decyzja Powiatowego Lekarza Wetery-
narii zezwalająca na przemieszczenie zależeć bę-
dzie od wyników ujemnych badań laboratoryjnych 
pobranych materiałów. W przypadku prze-
mieszczenia świń należy zaopatrzyć je w świa-
dectwo zdrowia poprzedzone badaniem 
klinicznym nie wcześniej niż 24 godziny przed 
planowanym przemieszczeniem. Dodatkowo 
posiadacze trzody chlewnej muszą przestrzegać 
zasady bioasekuracji, o których mowa w roz-
porządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 6 maja 2015r.  w sprawie środków podej-
mowanych w związku z wystąpieniem ASF. 
Bioasekuracja to zbiór praktycznych działań 
i środków, które są podejmowane, aby zapobiegać 
przedostawaniu się infekcji do gospodarstwa. 

 Dla przypomnienia każdy posiadacz trzo-
dy chlewnej znajdującej się w siedzibie stada na 
obszarze strefy z ograniczeniami jest zobowiązany 
zgłosić do kierownika biura powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa fakt 
zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada 
z wyjątkiem urodzenia, uboju zwierzęcia gospo-
darskiego lub oznakowanie zwierzęcia w terminie 
2 dni od zaistniałego zdarzenia. 

Opracowała Katarzyna Wolińska 

tys. zł. W tym OSP Kanigowo otrzymała 14 tys. zł, 
OSP Mąkolin 8 tys. zł, a OSP Gromice 5 tys. zł.

Ponadto jednostki OSP z Gminy Bodzanów ko-
rzystają z nowego programu dofinansowującego 
straż 5000+. 
Druhom z jednostek OSP w naszej gminie ser-

decznie dziękujemy za aktywność, współ-
pracę i zaangażowanie w niesioną pomoc 
w ratowanie życia i mienia ludzkiego, ale również 
za  organizowanie uroczystości. 

Opracowanie: Referat Infrastruktury 

OCHRONA PRZED AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ (ASF)

 Stawki podatkowe ulegną zmianom 
w stosunku do lat poprzednich. Zmiany stawek  
w podatku od nieruchomości oraz podatku rol-
nym wynikają ze znacznego podwyższenia gór-
nych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów 
oraz wzrostu średniej ceny skupu żyta za okres 11 
kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podat-
ku rolnego na rok podatkowy 2020. Stawka po-
datku rolnego dla gospodarstwa wynosić będzie 
140,00 zł z hektara przeliczeniowego natomiast 
leśnego 42,7328 zł z hektara.
Stawki podatku od nieruchomości zostały pod-
wyższone w stosunku do wszystkich gruntów 
i budynków stanowiących przedmiot opodatko-

wania. Nowością jest odstąpienie od dotychcza-
sowego zwolnienia z opodatkowania budynków 
mieszkalnych. Według nowo obowiązującej staw-
ki podatek od budynków mieszkalnych wynosić 
będzie 0,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
w/w nieruchomości. Decyzje w sprawie wymiaru 
podatków na rok 2020 dostarczone będą podat-
nikom w lutym poprzez sołtysów oraz tradycyjną 
drogą pocztową.
W przypadku podatku od środków transporto-
wych stawki zostały utrzymane na tym samym 
poziomie. Płatnicy podatku od środków transpor-
towych deklaracje na w/w podatek składają do 15 
lutego danego roku.
Ponadto przypominamy, iż należności podatkowe 

można uiszczać do rąk sołtysa, poprzez Pocztę 
Polską lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy. 
W przypadku, gdy kwota rocznego podatku nie 
przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jedno-
razowo w terminie pierwszej raty tj. do 15 marca. 
Podatek w kwocie powyżej 100,00 zł płatny jest 
w czterech ratach tj. 15 marca, 15 maja, 15 wrze-
śnia i 15 listopada danego roku.
Producenci rolni mają możliwość zwrotu części 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego. Stosowne wnioski wraz z wyma-
ganymi dokumentami należy złożyć odpowiednio 
w miesiącach: lutym (I tura) i sierpniu (II tura).

Opracowała Dorota Fabisiak

INFORMACJA O WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2020 ROK



11

Gazeta Samorządowa Gminy Bodzanów Grudzień 2019 r.

PODSUMOWANIE WYBORÓW PRZEPROWADZONYCH W 2019 ROKU 

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRZEPROWADZONE 26 MAJA 2019 R.

WYBORY DO RADY POWIATOWEJ MAZOWIECKIEJ IZBY ROLNICZEJ PRZEPROWADZONE 28 LIPCA 2019 R.

Wyniki głosowania do PUE - okręg nr 5

Wyniki głosowania - okręg nr 151 (okręg dwumandatowy)

LICZBA OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA - 6642
FREKWENCJA - 37,40%

LICZBA OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA - 2137
FREKWENCJA - 4,35%

Komitet

Imię i nazwisko kandydata

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 

Radosław Golat

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni 

Grażyna Pietrzak

Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia 

Jerzy Maciej Staniszewski

Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy 

Piotr Zygmunt Zakrzewski

Komitet Wyborczy Wyborców

KUKIZ’15

Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski 

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS 

Komitet Wyborczy Jedność Narodu 

RAZEM

1513

68

647

43

97

30

88

26

49

25

10

8

2439

Liczba głosów

Liczba głosów

Procent głosów

Mandat

62,03%

TAK

26,53%

TAK

3,98%

NIE

3,61%

NIE

2,01%

1,03%

0,49%

0,33%

100%
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WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP PRZEPROWADZONE 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Wyniki głosowania do Sejmu RP – okręg nr 16

LICZBA OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA - 6560
FREKWENCJA - 54,14%

Komitet

Komitet

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Komitet Wyborczy  Polskie Stronnictwo Ludowe

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

RAZEM

RAZEM

1984

702

2078

1380

158

326

63

243

3476

3458

Liczba 
głosów

Liczba 
głosów

Procent 
głosów

Procent 
głosów

Liczba 
mandatów

Liczba 
mandatów

Lista kandydatów, którzy 
otrzymali mandaty

Lista kandydatów, 
którzy otrzymali mandaty

57,08% 6

Anna Ewa Cichocka 
Maciej Małecki 
Marek Opioła 

Jacek Dawid Ozdoba 
Łukasz Jan Szumowski 
Maciej Roman Wąsik

20,20%

60,09%

39,91%

1

1

0

Piotr Zgorzelski

Marek Eryk Martynowski 

Waldemar Pawlak 

4,55% 0 -

9,38% 2 Elżbieta Teresa Gapińska 
Marcin Piotr Kierwiński

1,81% 0 -

6,99% 1 Arkadiusz Iwaniak

100%

100%

10

1

Wyniki głosowania do Senatu – okręg nr 38

Opracowała Paulina Janowska 
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Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek po-
zostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie 
jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się 
Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie 
dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli 
nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. 

św. Jan Paweł II 

 Spotkania z Jubilatami odbywają się 
w naszej gminie każdego roku. Są one doskonałą 
okazją do uhonorowania par małżeńskich z wielo-
letnim stażem.

 6 grudnia 2019 roku w sali im. Polskiej 
Organizacji Zbrojnej Urzędu Gminy Bodzanów 
gościliśmy pary małżeńskie, które obchodziły jubi-
leusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 

W dowód szczególnego uznania dla wartości życia, 
trwałości i pomyślności rodziny oraz wdzięczno-
ści za ofiarny, codzienny trud, odpowiedzialność 
i poświęcenie w budowaniu i umacnianiu rodziny 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 
postanowieniem z dnia 21 października 2019 r. 
uhonorował medalem za długoletnie pożycie mał-
żeńskie 10 par: 
• Krystynę i Tadeusza Borowskich, 
• Barbarę i Jana Dondzików, 
• Jadwigę i Ryszarda Kalinowskich, 
• Krystynę i Henryka Nowakowskich, 

• Danielę i Andrzeja Olenderków, 
• Mariannę i Tadeusza Oziemkowskich, 
• Zofię i Jana Patorów, 
• Danielę i Wojciecha Pietrzaków, 
• Stefanię i Kazimierza Popowskich, 
• Alinę i Józefa Szczutowskich. 
 
 Gospodarz uroczystości Wójt Gminy 
Bodzanów Jerzy Staniszewski w pięknych słowach 
skierowanych do jubilatów powiedział: „Państwa 
obecność tu dowodzi, że dochowaliście wbrew 
wszelkim przeciwnościom przysięgi małżeńskiej, 
bo przecież miłość jest nie tylko braniem, ale 
i dawaniem, budowaniem - nie niszczeniem, za-
ufaniem - nigdy zwodzeniem, cierpliwym zno-
szeniem i wiernym dzieleniem każdego sukcesu 
i każdego smutku. 

Chociaż przebyliście Państwo wspólnie długą 
podróż, wiele jeszcze przed Wami. Życie bowiem 
jest długie i ciekawe, gdy ma się je z kim dzielić. 
Dziś jest szczególny dzień. Uświadamiamy so-
bie wszyscy, jaką moc ma miłość i przywiązanie 
do drugiego człowieka. Jaką piękną rzeczą jest 
kochać i być kochanym. W dzisiejszym świecie, 
gdzie wartości takie jak lojalność, zgoda, kompro-
mis i romantyzm są wielu współczesnym ludziom 
obce, to Państwo stanowicie swoiste świadectwo, 
że miłość wszystko zwycięży. Moi drodzy, życio-
wa miłość to nie ta, która nie wytrzymuje próby 
czasu, ale ta, która trwa pomimo upływających 

lat. Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeń-
stwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, do-
konał wielkiej sztuki i może mierzyć się z różnymi 
przeciwieństwami losu. 

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego 
należy do uroczystości, w której uczestniczę 
z wielkim wzruszeniem. Rocznica ślubu to szcze-
gólna okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz 
na to, co osiągnęliście Państwo w ciągu wspólne-
go życia.” 

Każda ze świętujących rodzin ma swoją wyjątko-
wą i niepowtarzalną historię, a ich wspólne życie 
jest powodem do dumy i radości nie tylko dla ich 
najbliższych, ale również dla całej naszej społecz-
ności lokalnej. Dla młodszych pokoleń są wzorem 
i przykładem wierności godnym naśladowania. 

Życzenia dobrego zdrowia, radości, spełnienia 
najskrytszych marzeń i pragnień oraz wszystkie-
go co zawiera się w słowie „szczęście”, Dostoj-
nym Jubilatom w imieniu własnym i Rady Gminy 
Bodzanów złożył Przewodniczący Rady Gminy 
Paweł Różański oraz Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Renata Golat. 
 
 Zasłużeni Jubilaci ze wzruszeniem od-
bierali odznaczenia, przyjmowali listy gratulacyjne 
oraz kwiaty. 

Opracowała Renata Golat

JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA PAR MAŁŻEŃSKICH
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PROMOCJA GMINY BODZANÓW

OBCHODY UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH

 3 maja 2019 roku świętowaliśmy kolej-
ną - 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji  z 1791 
roku. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się 
uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Najświęt-
szej Maryi Panny w Bodzanowie, podczas której 
homilię wygłosił Ks. Kanonik Tomasz Mazurowski 
– proboszcz parafii. 

 Następnie przedstawiciele Samorzą-
du Gminy Bodzanów, na czele z Wójtem Gminy 
Jerzym Staniszewskim i Radnymi Rady Gminy 
Bodzanów, a także poczty sztandarowe oraz 
reprezentacje Ochotniczych Straży Pożarnych, 
placówek oświatowych, stowarzyszeń z terenu 
gminy Bodzanów oraz mieszkańcy, przeszli pocho-
dem przed Pomnik Niepodległości w Bodzanowie, 
gdzie po odśpiewaniu hymnu, wygłoszeniu prze-
mówień i oddaniu hołdu poległym za wolność 
Ojczyzny, złożono wiązanki i zapalono znicze.

11 listopada 2019 roku obchodziliśmy 101 roczni-
cę Odzyskania Niepodległości naszego kraju. 
Ten dzień i ta data jest szczególna dla wszyst-
kich Polaków, dlatego tym liczniej zgromadzili-
śmy się na lokalnych obchodach rocznicowych. 
W naszej gminie główne uroczystości rozpoczęły 
się wspólnym śpiewaniem Hymnu Państwowego 
o godz. 12.00 w ramach akcji Polska do Hymnu, 
po czym Ks. Kanonik Tomasz Mazurowski odpra-
wił uroczystą mszę św. w Kościele Parafialnym 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w Bodzanowie. 

Po nabożeństwie głos zabrał Wójt Gminy Bodza-
nów Jerzy Staniszewski nawiązując do wydarzeń 
historycznych sprzed 101 lat. Nastąpiła także pre-
zentacja grupy rekonstrukcyjnej w mundurach IV 
Pułku Strzelców Konnych. 

Piękną i wzruszającą akademię patriotyczną 
zaprezentowali uczniowie i harcerze z Zespołu 
Placówek Oświatowych w Bodzanowie. Po mszy 
i występie uczniów wszyscy zebrani w barwnym 
pochodzie prowadzonym przez Komendanta 
Gminnego OSP i poczty  sztandarowe, prze-
maszerowali ulicami Bodzanowa przed Pomnik 
Niepodległości, gdzie delegacje wieńcowe złożyły 
biało-czerwone wiązanki, aby oddać cześć boha-
terom którzy walczyli i polegli za wolność naszej 
Ojczyzny. Kwiaty złożono w imieniu Samorządu 
Gminy Bodzanów, Radnej Powiatu Płockiego, 
szkół z terenu gminy Bodzanów i Sołectwa Bodza-
nów.  

Opracowała Iwona Rakowska  
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XV JARMARK NORBERTAŃSKI

 9 czerwca 2019 roku w parku przy sta-
wie odbył się XV Jarmark Norbertański związany 
z wieloletnią tradycją organizowania jarmarku 
w Bodzanowie na „Zielone Świątki”. W tym roku, 
już po raz piętnasty przywróciliśmy zapomnia-
ny jarmark łącząc funkcję handlową z klimatem 
barwnego widowiska. Podczas tegorocznego Jar-
marku został zaprezentowany spektakl ludowy, 
który pozwolił wszystkim przenieść się w czasy 
średniowiecza. 
 Uroczystego otwarcia imprezy dokonał 
Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów Paweł 
Różański. Wójt tradycyjnie przekazał klucz do 
bram Bodzanowa legendarnej postaci Bodza-
na, klucznika dawnej średniowiecznej osady, 
w rolę którego wcielił się Radny Gminy Bodzanów 
Waldemar Niedzielski. 

 Następnie Wójt w asyście gości dokonał 
uroczystego otwarcia placu zabaw oraz siłowni 
zewnętrznej i rozdał z tej okazji zebranym dzie-
ciom upominki. 

 Tegoroczny Jarmark obfitował 
w przepiękne stoiska z rękodziełem i pyszny-
mi potrawami. Swoją premierę miał oficjalny 
produkt regionalny Lepiuchy Bodzanowskie 
czyli pierogi z farszem cebulowo-makowym, 

które zaprezentowała grupa nieformalna 
‘’Pierożanki’’. 17 maja 2019 r. pierogi zostały 
wpisane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi na Listę Produktów Tradycyjnych w kategorii 
Gotowe Dania i Potrawy w woj. mazowieckim. 
Można było obejrzeć i zakupić prace lokalnych 

artystów, rzemieślników i twórców ludowych oraz 
zorganizowane zostały warsztaty: garncarstwa, 
wikliniarstwa, kowalstwa, hafciarstwa, koronkar-
stwa, rzeźbiarstwa i wycinankarstwa. 
 Spotkanie zostało uświetnione wystę-
pami zespołu The Voice Orkiestra, Kapeli Płoc-
kiej i Zespołu Cieślanie ze szkoły podstawowej 
w Cieślach, następnie odbyły się tańce jarmarczne 
z Formacją LENART. Gwiazdą wieczoru w tym roku 
była Grupy SELFIE.

 Dodatkowe atrakcje to m.in. prezenta-
cja Muzeum Wisły w Wyszogrodzie, fotobudka, 
szczudlarz, animacje dla dzieci, przejazd brycz-
ką lub kucykiem oraz dmuchane zamki i zjeż-
dżalnie. Wśród licznie zebranych mieszkańców 

i gości dumnie prezentowała swoje stroje i ekwi-
punek Płocka Drużyna Kusznicza, która przedsta-
wiła krótki pokaz walki rycerskiej. Zakończeniem 
imprezy był teatr uliczny – pokaz ognia w wykona-
niu grupy MAORI. 

 Organizatorem imprezy była Gmina 
Bodzanów, zaś współorganizatorami Powiat 
Płocki oraz Stowarzyszenie Społeczno – Kultu-
ralne SOKÓŁ w Bodzanowie, które pozyskało 
środki na projekt pn. „XV Jarmark Norbertański 
w Gminie Bodzanów” dofinansowany przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Opracowała Wanda Jakubowska-Nowacka
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DNI GMINY BODZANÓW 2019

 Tradycją naszej gminy stały się obcho-
dy DNI GMINY BODZANÓW, które w tym roku 
rozpoczęły się 15 sierpnia, w dzień Świę-
ta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny i Wojska Polskiego. Uroczystości rozpo-
częły się mszą świętą w kościele parafialnym 
w Bodzanowie z udziałem pocztów sztan-
darowych, Wójta Gminy Bodzanów Jerzego 
Staniszewskiego wraz z Radnymi Rady Gminy 
Bodzanów z Przewodniczącym Pawłem Różań-
skim na czele i pracownikami Urzędu Gminy, 
a także przedstawicieli Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Płocku, harcerzy, mieszkańców 
i gości. Po zakończonej mszy św. nastąpił prze-
marsz przed Pomnik Niepodległości w Bodzano-
wie, gdzie przedstawiciele samorządu gminnego, 
powiatowego, stowarzyszeń, Sołectwa Bodza-
nów i szkół złożyli kwiaty i oddali hołd bohaterom 
poległym w walkach  o wolność ojczyzny.

W tym dniu odbyły się również wydarzenia spor-
towe. O godzinie 16.00 rozpoczęła się IV edycja 
Biegu Krasnala zrealizowana w ramach projektu 
pn. „Maluchy na Start”. W biegu wystartowało 70  
dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

O godzinie 17.00 wystartowali dorośli w V Biegu 
Bodzanowskim, który cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem, nie tylko wśród mieszkańców naszej 
gminy. Na tegoroczny Bieg Bodzanowski zgłosiło 
się 89 biegaczy z najdalszych zakątków Polski, 
a także z zagranicy. Impreza zgromadziła ok. 500 
osób. Biegacze otrzymali nagrody finansowe, 
puchary, medale oraz nagrody rzeczowe. 
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• Piotr Zgorzelski Poseł na Sejm
• Anna Jakubowska Radna Gminy Bodzanów
• Krzysztof Stawiarski Prezes OSP Kępa Polska
• Andrzej i Dorota Wojnarowscy
• Janusz Bartczak 
• ARBOR Zakład Usług Ogrodniczych Marek Kliczyński Płock 
• Klub Biegacza Sokół Bodzanów
• Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w Bodzanowie
• Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy i Sala Weselna Magdalena 

w Koszelówce
• BANGO Spółka Jawna Sławomir Goszczycki Zdzisław Banaszczak 

Wojciech Nowicki - Brochocinek / Płock

Zwycięzcy

Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych

SPONSORZY V Biegu Bodzanowskiego

Kategoria OPEN Kobiet

Klasyfikacja mieszkanka Gminy Bodzanów

Imię i Nazwisko / klub Imię i Nazwisko / klub

Kategoria OPEN Mężczyzn

Klasyfikacja mieszkaniec Gminy Bodzanów

Miejsce 
na podium

Miejsce 
na podium

Miejsce 
na podium

Miejsce 
na podium

Grupa 
wiekowa

Grupa 
wiekowa

Miejsce 
na podium

Miejsce 
na podium

Agnieszka Budek (Biegaj z Dymkiem Rogozino)

Monika Świcarz (Niesłuchowo)

Martyna Milewska (Sokół Bodzanów)

Krzysztof Domeradzki 

Wojciech Więckowski (WIĘCKOWSKI TEAM)

Monika Swicarz

Krzysztof Kujawa (WIĘCKOWSKI TEAM)

Stefan Piekut (TKKF Płock)

Józef Zalewski (Wiślaniec Słupno)

Aleksandra Szmulewicz (No Pain Team) Patryk Kwasiborski (TKKF Kubuś Sierpc)

Robert Bany (Mazowia Pro Active Ciechanów)

Agata Rybicka (Sokół Bodzanów)

Zofia Chądzyńska

Barbara Zalewska (TKKF Wiślaniec Słupno)

Michał Makowski (MazoviaProActiv Ciechanów)

Krzysztof Domeradzki (Sokół Bodzanów)

Aneta Turalska (Biegaj z Dymkiem Sierpc)

Aneta Głowacka (Sokół Bodzanów)

Aleksandra Kłosińska

Mariusz Ciećwierz Mariusz (No Pain Team)

Sławomir Kubiński (KB TKKF Promyk Ciechanów)

Konrad Jażdżyk (TKKF Kubuś Sierpc)

Grzegorz Wojtycki (Biegam Płock team)

Marta Tarka

Dariusz Dąbrowski (Mazovia Pro Activ Ciechanów)

Artur Kamiński (Płock)

Wojciech Więckowski (WIĘCKOWSKI TEAM Nowe Miszewo)

Aneta Łubańska (MazoviaProActiv Ciechanów)

Agata Rybicka (Sokół Bodzanów)

Aneta Głowacka (Sokół Bodzanów)

Jarek Kordulasiński

Roman Petrykowski (Biegam Płock team)

Adrian Chrzanowski

Robert Rybicki (Sokół Bodzanów) 

Marzena Gędek

Robert Wiśniewski (TKKF PŁOCK)

Jacek Rembowski (Soszczyda-Team)

Krzysztof Chętka (Biegaj z Dymkiem Rogozino)

Paweł Bronowski ( Sokół Bodzanów)
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 17 sierpnia 2019 r. to drugi dzień impre-
zy plenerowej promującej Gminę Bodzanów, który 
rozpoczął się Gminnymi Zawodami Sportowo-Po-
żarniczymi na boisku sportowym w Kępie Polskiej. 
W zawodach udział wzięło łącznie 12 drużyn: 
w tym 7 Męskich Drużyn Pożarniczych, 2 Kobie-
ce Drużyny Pożarnicze, 2 Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze Chłopców oraz 1 Młodzieżowa Druży-
na Pożarnicza Dziewcząt. Zawody podzielone były 
na dwie konkurencje, na które składały się: bieg 
sztafetowy oraz ćwiczenie bojowe. W kategorii 
Męskich Drużyn Pożarniczych zwycięzcą tegorocz-
nych zawodów została drużyna wystawiona przez 
jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z Gromic. 
Kolejne miejsca zajęły drużyny z: OSP Wiciejewo, 
OSP Bodzanów, OSP Reczyn, OSP Mąkolin, OSP 
Kanigowo, OSP Kępa Polska. W kategorii Kobie-
cych Drużyn Pożarniczych zwyciężyła drużyna 
z OSP Kanigowo, drugie miejsce zajęła drużyna 
z Mąkolina. Najlepszą drużyną w kategorii mło-
dzieżowej zostali chłopcy z OSP Mąkolina, drugie 
miejsce przypadło OSP Kanigowo. Natomiast naj-
lepszą drużyną kobiet w kategorii młodzieżowej 
została drużyna OSP Kanigowo, która jako jedyna 
startowała w tej kategorii.
Po zakończonych zawodach pożarniczych odbył 
się III Rajd Rowerowy w Kępie Polskiej. W ramach 
projektu pn.”Turystyka z biegiem Wisły” wystar-

towało 30 uczestników i rekreacyjnie przejechało 
12 km z biegiem rzeki Wisły.
 18 sierpnia 2019 r. odbył się piknik 
rodzinny, który upłynął pod znakiem wielu 
atrakcji - muzyki, zabawy i rywalizacji o charakterze 

rekreacyjno-sportowym. Już od wczesnych 
godzin porannych rozpoczęły się zawody wędkar-
skie dla dzieci i młodzieży pn. ,,Pożegnanie lata”, 
które odbyły się w parku nad stawem w Bodza-
nowie. Organizatorem zawodów wędkarskich 
było Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 103 
w Bodzanowie.
 O godz. 9.00 ruszył rajd 4x4 z cyklu 
,,Cudze Chwalicie…” – IV edycja Bodzanów, 
zorganizowany przez Groszek Off Road i Wojciecha 

Janowskiego, podczas którego startowało 60 za-
łóg w trzech kategoriach: TURYSTYK, WYCZYN 
oraz WYCZYN EXTRA. W tym samym czasie 
rozpoczęła się rywalizacja załóg w wyścigu WRAK 
RACE na torze przy ul. Czystej w Bodzanowie i tu 
startowały 42 załogi zorganizowane przez Adama 
Mrożkiewicza i Motociekawy.pl.

 O godzinie 15.00 nastąpiło oficjalne 
otwarcie imprezy oraz powitanie gości przez Wój-
ta Gminy Bodzanów Jerzego Staniszewskiego, któ-
ry z rąk Wicemarszałka Województwa Mazowiec-
kiego Wiesława Raboszuka oraz Posła na Sejm RP 
Marcina Kierwińskiego otrzymał Medal Pamiąt-
kowy „Pro Masovia” stanowiący wyróżnienie za 
wybitne zasługi na rzecz rozwoju Mazowsza. Me-
dal ten, ufundowany przez Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adama Struzika, nadawany 
jest osobom, które całokształtem działalności 
zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją 
swoich zadań na rzecz Województwa Mazowiec-
kiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, 
kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.
Podczas pikniku wszyscy zebrani mogli podzi-
wiać występy zespołów muzycznych i artystów: 
Zespołu The Voice Orkiestra, Cieślanie, Czaderki 
i Kruszyny, Aleksandry Paczkowskiej, Wojciecha 
Gąsowskiego i BOBIEGO. Ogromną popularnością 
cieszył się występ gwiazdy wieczoru – Geska. 
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W trakcie imprezy zostały również wręczone 
puchary i nagrody w rywalizacji aut 4x4 ,,Cudze 
Chwalicie…” i załóg biorących udział w wyścigu 
WRAK RACE. Nie zabrakło atrakcji dla najmłod-
szych – gry i zabawy, zjeżdżalnie, trampoliny, kra-
miki z zabawkami, wesołe miasteczko oraz kucyk. 
Na terenie boiska można było podziwiać barwnie 
i suto zastawione stragany sołectw oraz Kół Go-
spodyń Wiejskich z terenu Gminy Bodzanów, na 
których znajdowały się lokalne potrawy i wypie-
ki, chętnie degustowane przez odwiedzających je 

gości. Dodatkową atrakcją był pieczony dzik przy-
gotowany przez Polski Związek Łowiecki. Impreza 
zakończyła się dyskoteką prowadzoną do późne-
go wieczoru przez Formację Len Art. Większość 
atrakcji przygotowanych w ramach obchodów Dni 
Gminy Bodzanów 2019, została dofinansowana w 
partnerstwie z Samorządem Województwa Mazo-
wieckiego.

Opracowała Wanda Jakubowska-Nowacka

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W BODZANOWIE

 Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Gminie Bodzanów rozpoczął swoją dzia-
łalność w grudniu 2017 roku. Ze względu na duże 
zainteresowanie zostały utworzone dwa oddziały: 
w Nowym Miszewie i w Bodzanowie. Dwa lata 
obfitowały w szereg zajęć, warsztatów, wykładów 
i spotkań o bogatej i różnorodnej tematyce, m.in.: 
medycyna, psychologia, teatr, polityka, historia, 
muzyka i inne. Począwszy od wykładu pt. „Umysł 
w walce z chorobą i kreacja zdrowego życia" au-
torstwa psycholog Wandy Wegener poprzez cykl 
wykładów historycznych o tematyce Wilno i Wi-
leńszczyzna i historii regionalnej, studenci wzięli 
udział w spotkaniach na temat praw konsumenc-
kich, gospodarki odpadami, a także zapoznali 
się z uprawnieniami osób niepełnosprawnych. 
Na długo w pamięci słuchaczy pozostanie cieka-
wy i ważny wykład pt. „Rocznica Okrągłego Sto-
łu" autorstwa doktora Wojciecha Celińskiego. 

Oprócz wykładów odbyło się również szereg 
warsztatów: ceramiczne, florystyczne, decoupa-
ge, kulinarne czy techniczne, na których studen-
ci wykonali wazony, patery, przypinki, biżuterię, 
palmy wielkanocne, wiązanki oraz inne dekoracje. 
Warsztaty przeplatały się z kursem języka angiel-
skiego, zajęciami ruchowo-tanecznymi i kursem 
komputerowym. 

 W ramach projektu „BEZPIECZNI 
SENIORZY", realizowanego przez Fundację 
Młodzi Razem studenci z naszej gminy wzięli 
udział w warsztatach pn. Uczymy ratować, 
których tematem była pierwsza pomoc przed-
medyczna, a kolejne spotkanie odbyło się ze 
strażakiem, który mówiło bezpieczeństwie, 
sposobie korzystania z numerów alarmowych, 
a także o niebezpiecznej i bardzo ważnej 
pracy straży pożarnej. Studenci Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Bodzanowie bra-
li również udział w wydarzeniach kultu-
ralnych: spektaklu pt. „Prawda" w Teatrze 
Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego, 
spotkaniu z aktorką Teatru Płockiego Graży-
ną Zielińską, w widowisku artystycznym Pani 
Moniki Goździk pt. „Bawmy się życiem".
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Kontynuując działalność Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku począwszy od września  2019 r. zorga-
nizowane zostały dwa cykle spotkań w ramach 
projektów: KTO, JEŚLI NIE MY? oraz PODRÓŻE 
KULINARNE. Zajęcia zostały dofinansowane ze 
środków Stowarzyszenia ,,Radomskie Centrum 
Przedsiębiorczości’’ i obejmowały warsztaty flo-
rystyczne, ceramiczne, techniczne oraz kulinar-
ne. Dodatkowo w ramach umowy o współpracy 

partnerskiej z Fundacją na Rzecz Bezpieczeństwa 
FENIKS, na terenie Gminy Bodzanów przepro-
wadzono kolejne warsztaty. Realizując zadanie 
publiczne pn. ,,Pasja –recepta na wieczną mło-
dość’’ współfinansowanego ze środków Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego odbyły się 
następujące spotkania dla seniorów z terenu na-
szej gminy warsztaty z zakresu: nordic walking, 
wolontariackie oraz kulinarne.

 Uniwersytet Trzeciego Wieku to przed-
sięwzięcie, które pozwoliło realizować wspólne 
plany i zamierzenia, co sprzyja integracji i popra-
wia jakość życia osób starszych, ich aktywizacji 
intelektualnej i fizycznej. Sprawiło, że starsi miesz-
kańcy otworzyli się na nowe wyzwania i stali się 
ludźmi ciekawymi świata.

Opracowała: Wanda Jakubowska–Nowacka  

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI CENTRUM KULTURY W BODZANOWIE

Zgodnie z Uchwałą nr 117/IX/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 czerwca 2019 r. dokonano połączenia samorządowych instytucji 
kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie i Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie. W wyniku połączenia instytucji utworzono 
gminną jednostkę organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury o nazwie Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie, z filią w Miszewie Muro-
wanym. Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie uzyskała osobowość prawną i rozpoczęła działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji 
kultury 1 września 2019 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 
tradycyjnie skierował do Gminy przesłanie za-
chęcające do współtworzenia akcji Narodowe 
Czytanie. Tegoroczna, ósma już edycja przewidy-
wała czytanie ośmiu polskich nowel. Aby wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej 
gminy postanowiliśmy zorganizować czytanie 
w ośmiu sołectwach. Nie udałoby się to gdyby nie 
zaangażowanie i kreatywność współorganizato-
rów. Mieszkańcy mogli wybrać dogodne dla siebie 
miejsce, godzinę oraz nowelę. 

Pierwsze czytanie odbyło się o godz. 10:00 w so-
łectwie Miszewo gdzie czytano nowelę „Dobra 
Pani” Elizy Orzeszkowej. Osoby do czytania wy-
typowała pani sołtys Marzena Antczak. Słuchacze 
mogli wysłuchać noweli czytanej przez 12 osób 
w filii Biblioteki Centrum Kultury – w Miszewie 
Murowanym.

O godz. 11:00 w pięknej scenerii czekała na 
słuchaczy nowela „Dym” Marii Konopnickiej 
w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich „Wiejskie 
Babeczki” w Borowicach. Panie zadbały nie tylko 

o bezbłędne odczytanie wymownej noweli, ale 
również o przyjazną atmosferę i smaczny poczę-
stunek, który pozwolił na zatrzymanie się w co-
dziennym biegu i rozmowę o przeczytanym dziele.

Działania podjęte przez Bibliotekę Centrum Kultury w Bodzanowie

Narodowe Czytanie 2019 r.
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„Rozdziobią nas kruki, wrony...” Stefana Żerom-
skiego to nowela, która została przeczytana przez 
Ochotniczą Straż Pożarną z Kanigowa. Nowela po-
ruszyła swoją wymową i nie pozostawiła obojęt-
nym słuchających. 

Goście, którzy zdecydowali się uczestniczyć 
w Narodowym Czytaniu w Szkole Podstawowej 
w Cieślach zostali urzeczeni przepiękną scenerią 
stworzoną przez przyrodę i radę pedagogiczną. 
Nowela „Sachem” Henryka Sienkiewicza opisu-
jąca losy indiańskiej osady zupełnie oczarowała 
i przeniosła w klimat czytanego dzieła. Wśród czy-
tających byli nauczyciele, uczniowie, urzędnicy 
gminy oraz lokalni liderzy. 

„Latarnik” Henryka Sienkiewicza nie mógł być 
czytany nigdzie indziej, jak na statku pana Lecha 
Zycha w Kępie Polskiej. O oprawę i dekorację za-
dbali mieszkańcy Kępy Polskiej razem z ks. Toma-
szem Milewskim i panią prezes Stowarzyszenia 
„Sokół”. Wśród zaproszonych gości była Dyrektor 
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Płocku Pani Karolina Koper. Oba-
wy, że pogoda nie będzie dla nas łaskawa odeszły 
wraz z falami. W blasku słońca można było delek-
tować się kolejnymi strofami noweli.

W godzinach poobiednich spotkali się mieszkań-
cy Archutówka. Pani sołtys Elżbieta Rosińska sta-
nęła na wysokości zadania. Zintegrowała lokalną 
społeczność zapraszając ich do wspólne-
go czytania „Naszej Szkapy” Marii Konopnic-
kiej. Jak sama pani sołtys mówi : ”Nowela 
wzruszyła ją do łez”. Przygotowana scenografia 
i odświętnie ubrani goście nie tylko odczytali 
nowelę, ale również dyskutowali o minionych 

czasach, o zmieniającej się rzeczywistości i wza-
jemnych relacjach.

„Janko Muzykant” Henryka Sienkiewicza 
wybrzmiewał w Domu Koła Myśliwych w Biało-
brzegach. Wśród czytających był Radny Gminy 
Pan Damian Olewnik wraz z żoną, sołtys Dariusz 
Bolczak oraz zaproszeni mieszkańcy. Wspólne czy-
tanie było jedną z form integracji, która połączyła 
nauczycieli, artystów i przedsiębiorców.

O godz. 17:00 odbyło się kulminacyjne, uroczyste 
czytanie „Katarynki” Bolesława Prusa w Bodzano-
wie. W roli gospodarza wystąpił Pan Wójt Jerzy 
Staniszewski z zaproszonymi gośćmi: Panią Staro-
stą Iwoną Sierocką, Przewodniczącym Rady Gmi-
ny Panem Pawłem Różańskim oraz dyrektorami 
miejscowych szkół, nauczycielami oraz uczniami. 
Harcerze z 99 WDH „ECHO” z Bodzanowa z dru-
hną Anną Koperą jak zwykle stworzyli cudowną 
atmosferę nienagannym otoczeniem i piękną har-
cerską pieśnią. 
 
W Narodowym Czytaniu w Gminie Bodzanów 
wzięło udział ponad 200 osób. Przed każdym spo-
tkaniem słowo wstępu powiedziała mgr Grażyna 
Rybicka, dla której miłość do literatury łączy się z 
miłością do naszych wsi, wszak tutaj rozpoczęło 
się jej życie. Każdy do swojej książki mógł otrzy-
mać pamiątkowy stempel wydany specjalnie na 
tę okazję przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypo-
spolitej. Słuchacze bez względu na to, czy wybrali 
nowelę z rejsem po Wiśle, czy cichy zakątek stra-
żackiej remizy pozostali z przekonaniem, że wzięli 
udział w wyjątkowym wydarzeniu. Narodowe 
Czytanie w całej Polsce to akcja, która nie pozwala 
na zapomnienie ważnych dla Polaków wydarzeń z 
historii. Utrwala dzieła polskich pisarzy i porusza 
serca, niezależnie od mijających epok. 
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Projekt „Mówię Wam” to projekt 
realizowany przez Grupę Nieformalną „Pełni 
słów” działającą przy Bibliotece Centrum Kultury 
w Bodzanowie.
 
Dzięki dofinansowaniu ze środków Progra-
mu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Ośrodka DL Fundacji „FLZP - Młodzi Razem” 
i Powiatu Płockiego nagraliśmy audiobook 
z twórczością mieszkańców naszej gminy. 
Ogłosiliśmy konkurs na napisanie własnej bajki, 
wiersza, opowiadania o naszej gminie, o Bodza-
nowie, Miszewie, czy innej urokliwej wsi z na-
szego terenu. Projekt został realizowany wśród 
wszystkich mieszkańców, bez ograniczenia wieku. 

Twórczość własna nigdy nie była popularyzowana 
i nie jest powszechna jednocześnie budzi ducha, 
pobudza wyobraźnie i kształtuje charakter. Uwa-
żamy, że istnieją lokalni twórcy literatury, którzy 

nie mogli do tej pory opublikować swoich utwo-
rów. Poza tym warto udokumentować w poezji 
i prozie uroki naszego terenu.

Gala podsumowująca odbyła się w filii biblioteki 
w Miszewie Murowanym 5 października br. pod-
czas „Nocy Bibliotek”.

Projekt „Mówię Wam”
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„Noc Bibliotek” w naszej bibliotece odbywała się 
po raz trzeci. Tegorocznej odsłonie towarzyszyło 
hasło: „Znajdźmy wspólny język” . Zaproponowa-
liśmy wspólne odsłuchanie fragmentów nagrane-
go audiobooka, gdzie głównymi bohaterami stali 
się mieszkańcy naszej gminy w swoich opowie-
ściach o sobie i miejscach bliskich nam wszystkim. 
W nagraniu wzięli udział (zgodnie z kolejnością 
występów): Piotr Niewinowski, Jerzy Staniszew-
ski, Bronisława Marcinkowska, Józefa Teresa Fabi-
siak, Waldemar Niedzielski, Andrzej Łukasiewicz, 
Ewa Gawinowska, Bogusława Wiśniewska oraz 
Koło Emerytów z Bodzanowa w pieśni o Bodza-
nowie. 
W kolejnej części wieczoru można było wysłuchać 
koncertu polskiej muzyki estradowej w wykona-
niu Pawła Machały (gitara) oraz Tomasza Jeżew-
skiego (wokal). 
Utwory nie tylko pobudziły wspomnienia ale sta-
ły się świetnym spoiwem integrującym. Muzyka, 
dźwięk, głos, zgodnie z hasłem przewodnim były 

kluczowe. Dlatego w dalszej części naszego „noc-
nego” spotkania, pozostając w świecie muzyki, 
można było obejrzeć wystawę o życiu i twórczości 
Moniuszki oraz wysłuchać wykładu mgr Grażyny 
Rybickiej i odpowiedzieć sobie na pytanie: „Czy 
Moniuszko posiadał wiele twarzy?”

Proszę Państwa, nie może zabraknąć w tym miej-
scu informacji o tym, iż polska pisarka Olga Tokar-
czuk została laureatką literackiego Nobla za rok 
2018. Jak podała Szwedzka Akademia, Tokarczuk 
otrzymała nagrodę ‚za wyobraźnię narracyjną, 
która z encyklopedyczną pasją prezentuje prze-
kraczanie granic jako formę życia”. To pierwszy 
literacki Nobel dla Polaka od 23 lat, gdy w 1996 r. 
otrzymała go Wisława Szymborska. 
Literackim Noblem zostało dotąd uhonorowanych 
114 osób, w tym czworo Polaków – Henryka Sien-
kiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miło-
sza i Wisławę Szymborską. 
W naszej bibliotece odbyły się spotkania odnoszą-

ce się do życia i twórczości Noblistki. 

 Biblioteka Centrum Kultury w Bodza-
nowie skupia się na działalności kulturalnej two-
rząc warunki do zaspakajania i rozwijania po-
trzeb mieszkańców w zakresie kultury i rozrywki, 
a także upowszechniania i popularyzacji kultury 
poprzez prowadzenie różnorodnych form działal-
ności: prowadzenia bibliotek, upowszechniania 
kultury, gromadzenia dokumentacji życia społecz-
nego, współpracę z placówkami oświatowymi, 
stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarzą-
dowymi. Aby reagować na Państwa potrzeby od 
stycznia 2020 r. nasza biblioteka będzie czynna 
w każda sobotę, zapewniając dostęp do księ-
gozbioru oraz zaproponujemy zajęcia dla dzieci 
i spotkania dla dorosłych. W tygodniu, nawet 
w godzinach popołudniowych nie zawsze jest to 
dla Państwa wygodne, stąd nasza propozycja. 
Mamy nadzieję, że wspólnie wypracujemy dogod-
ne dla nas formy spędzenia czasu. 

„Mała książka – Wielki Człowiek” to projekt, któ-
ry udało nam się realizować dzięki współpracy 
z Instytutem Książki. Na Małych Czytelników 
w wieku od 3 do 6 lat czekają książki, przypinki 
oraz karty czytelnika. Zachęcamy rodziców do 
odwiedzenia naszych bibliotek. Rozbudzenie 
w dzieciach ciekawości historii ukrytych w dzie-
cięcych książkach pozwoli rozwiązać niejeden pro-
blem, odpowiadając na dziecięce tęsknoty. 

Wspólna wyprawa do biblioteki, wybieranie ksią-
żek i plan spędzenia wspólnego czasu to kapitał, 

który zaowocuje lepszymi relacjami, wspólnymi 
zainteresowaniami i przygodą, ukrytą na stronach 
baśni i bajek. 

Opracowała Barbara Jachura
(Zdjęcia pochodzą z archiwum BCK)

Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie
ul. Miodowa 17 
Chodkowo-Działki
tel. 519 357 295

filia: ul. Południowa 2 
Miszewo Murowane 
tel. 798 455 966
czynne pn-pt 8:00-16:00

facebook.com/biblioteka.bodzanow
http://bodzanow.naszabiblioteka.com

„Noc Bibliotek”

„Mała książka – Wielki Człowiek”
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WAKACJE W GMINNYM CENTRUM KULTURY I SPORTU W BODZANOWIE

 Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Bodzanowie jako  samodzielna jednostka, funk-
cjonowało do 31 sierpnia 2019 r. Od 1 września 
2019 r. zostało połączone z Gminną Biblioteką 
Publiczną i teraz funkcjonuje pod wspólną nazwą 
Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie. 
 Jak co roku tak i tym razem bogata ofer-
ta wakacyjna zainteresowała liczną grupę dzieci 
i młodzieży. Po raz kolejny we współpracy z Pol-
skim Bankiem Spółdzielczym zorganizowane 
zostały półkolonie. Harmonogram zajęć zaplano-
wany był na cały okres wakacyjny. Ciekawa i zróż-
nicowana oferta zainteresowała niejedno wyma-
gające dziecko. Każdy dzień dawał szanse rozwoju 
uzdolnień plastycznych, muzycznych, wokalnych 
i sportowych. 
Trzy razy w tygodniu odbywały się zajęcia 
stacjonarne m.in.: malowanie na dużym 
formacie, tworzenia z masy solnej, witraży okien-
nych, decoupage. Nie zabrakło również nieco-
dziennych zajęć technicznych takich jak: piasek 
kinetyczny, piankolina, filcowanie, gipsowanie czy 
„rosnące farby”. Oprócz w/w warsztatów regular-
nie odbywały się zajęcia muzyczne oraz taneczne. 

Jednak największym powodzeniem cieszyły się 
wyjazdy. Pierwszym miejscem, do którego udała 
się grupa dzieci był Park Trampolin w Warszawie. 
Przez dwie godziny dzieci wykonywały akrobacje 
artystyczne pod okiem wykwalifikowanych trene-
rów.

Płock – to kolejny kierunek wyjazdu w ramach 
półkolonii z Polskim Bankiem Spółdzielczym 
w Ciechanowie. Uczestnicy wzięli udział w warsz-
tatach w Manufakturze Słodyczy Słodko Zakręco-
ne. Każdy wykonał swojego lizaka i poznał tajniki 
powstawania lukrowanych słodyczy. Następnie 
grupa dzieci udała się do kina na seans  „Król Lew” 
oraz „Sekretne życie zwierzaków domowych”.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się również 
wyjazd do Parku Rozrywki w Julinku. W ciągu 5 
godzin odwiedziliśmy Muzeum Sztuki Cyrkowej, 
park linowy, krainę dmuchańców, mini golf oraz 
ukochany plac zabaw.

W drugiej połowie wakacji zdecydowaliśmy się 
na ponowny wyjazd do Płocka. Na początku 
wybraliśmy się na Starówkę, przespacerowaliśmy 
się Wzgórzem Tumskim i pierwszy etap wyciecz-
ki zakończyliśmy w urokliwym Muzeum Mazo-
wieckim w Płocku. Odbyliśmy arcyciekawą lekcję 
historii i już każdy z uczestników wie czym jest 
m.in. eksponat, kałamarz, samowar czy pate-
ra. Druga część wyjazdu to oczywiście rozrywka. 
Dwie intensywne godziny spędziliśmy w basenie 
Hotelu Czardasz. Oczywiście wycieczka bez wizy-
ty w restauracji McDonald byłaby nieudana, więc 
i tam zajrzeliśmy.
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Półkolonie z Polskim Bankiem Spółdzielczym 
w Ciechanowie zakończyły się świetną zabawą 
i prezentami. W parku nad stawem odbył się 
piknik. Było mnóstwo uśmiechu, upominków oraz 
smakołyków. 

Z zorganizowanych półkolonii skorzystało bardzo 
dużo dzieci z terenu naszej gminy. Dzieci nie tylko 
skorzystały z proponowanych zajęć, ale również 
nawiązały nowe znajomości i przyjaźnie. Uczest-
nicy zajęć nie chcieli wracać do domu, co jest 
najlepszym dowodem na to, że tegoroczne półko-
lonie były dla nich świetną zabawą. 

Opracowała Justyna Kołodziejska
(Zdjęcia pochodzą z archiwum GCKiS obecnie BCK)

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

CZWARTE URODZINY DZIENNEGO DOMU „SENIOR+”

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w ramach współpracy z Polskim Komitetem 
Pomocy Społecznej uczestniczy w realizacji 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014 – 2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebują-
cym. W roku bieżącym GOPS pozyskał i rozdys-
ponował nieodpłatnie dla mieszkańców gminy 

71.955,20 kg. artykułów spożywczych. Z takiej 
formy pomocy skorzystało 990 osób z 398 
rodzin. Pomocą żywnościową w ramach 
POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znaj-
dujące się w trudnej sytuacji życiowej, speł-
niające kryteria określone w art. 7 ustawy o 
pomocy społecznej i których dochód nie prze-
kracza 200% kryterium dochodowego upraw-

niającego do skorzystania z pomocy społecznej 
tj. 1.402 zł. dla osoby samotnie gospodarującej 
i 1.056 zł. dla osoby w rodzinie. Wszystkie oso-
by zainteresowane otrzymaniem skierowania 
do odbioru żywności zapraszamy do Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie, 
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów tel. 24/ 260 70 
06 wew. 131.

 Mijają cztery lata, od kiedy zaczął funk-
cjonować Dzienny Dom „Senior +” w Stanowie. 
W tym czasie z  zajęć korzystało średniorocznie 
24 seniorów. Codzienne  zajęcia aktywizują oso-
by starsze w sferze społecznej, kulturalnej oraz 
zdrowotnej. Spotkania rekompensują zakończoną 
aktywność zawodową oraz sprawiają poczucie 
bycia jeszcze potrzebnym. 

 Wspólne spotkania dostarczają mnó-
stwo rozrywki i atrakcji. Seniorzy  poprzez fizy-
koterapię poprawią kondycję fizyczną, wspólnie 
przygotują posiłki, organizują swoje imieniny czy 
urodziny. W ramach integracji są zapraszani  na 
imprezy do sąsiednich domów „Senior+”, a także 
goszczą u siebie emerytów z lokalnych kół oraz 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z Nowe-
go Miszewa. W okresie letnim organizowali wy-
cieczki do Ciechocinka, do skansenu w Sierpcu, 
Żelazowej Woli, a także lokalnie zwiedzali najbliż-
szą okolicę. 

Amatorski chór grupy seniorów obdarzonych 
talentem muzycznym po raz drugi występował 
na Żoliborskim Festiwalu Śpiewających Seniorów, 
a także w Płockiej Senioradzie. Występy zostały 
odebrane entuzjastycznie.

Opracowała Bogusława Bartczak
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CENTRUM  WOLONTARIATU W BODZANOWIE ROŚNIE W SIŁĘ!!!

 Wolontariusze z Centrum Wolontaria-
tu to 66 wspaniałych, zawsze chętnych do pracy 
osób. Głównie to młodzież szkolna i osoby do-
rosłe. Wszyscy niezawodni podczas wszelkiego 
rodzaju akcji i imprez organizowanych na terenie 
naszej gminy. 

W ostatnim roku dużo się działo: Off Roadowy 
27 Finał WOŚP, Wielkanocna Zbiórka Żywno-
ści, Obchody Święta Konstytucji 3 Maja, 7 Bieg 
Europejski w Płocku, Piknik z okazji Dnia Dziecka, 
XV Jarmark Norbertański, V Bieg Bodzanowski, 
IV Bieg Krasnala, IV edycja Cudze Chwalicie, Akcja 
Groby Niczyje. 

Każda z tych imprez jest szczególna, piękna i za-
wsze z aktywnym udziałem naszych wolontariu-
szy. Ich liczna obecność i zaangażowanie pokazu-
je, że nie tylko to, co przynosi finansowy zysk jest 
wartościowe.

Najlepsi z najlepszych 4 października 2019 r. 
pojechali na wycieczkę do ENERGYLANDII!!! 
Bardzo ciężko było wybrać najlepszych spośród 
wszystkich wolontariuszy, ponieważ praca każdego 
zasługuje na nagrodę. 

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

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą 
wolontarystyczną w naszym zespole.

Opracowała Marzena Czernicka

Więcej informacji:
Centrum Wolontariatu przy GOPS w Bodzanowie
ul. Bankowa 7
09-470 Bodzanów
Tel. 24/ 260 70 06 wew. 131
m.czernicka@bodzanow.pl
Na życzenie wolontariuszy wystawiamy zaświad-
czenia lub referencje
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PROFILAKTYKA – MOTYWACJA DO POZYTYWNEJ ZMIANY
 Środowisko rodzinne jest głównym 
fundamentem, na którym rozwija się, wzrasta 
i buduje swoją postawę dziecko. To w rodzinnym 
domu otrzymuje przykład życia i funkcjonowania 
w społeczności szkolnej czy też w późniejszym 
dorosłym życiu. Rodzice posiadają moc sprawczą 
by ich dziecko stało się osobą z silnym poczuciem 
własnej wartości, radosnym i pełnym własnej 
akceptacji. Bądź przykładem dla swojego dziecka!

Działania profilaktyczne są wsparciem finan-
sowym szkół oraz  lokalnego środowiska przez 
jednostkę samorządu w zakresie prowadzonej 
profilaktyki, która jest finansowana z funduszu 
alkoholowego. Fundusz alkoholowy tworzą opła-
ty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. W ramach tych środków, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzano-
wie realizuje zadania zgodne z przyjętym Gmin-
nym Programem Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Narkomanii.
Środki finansowe pozwalają na prowadzenie 
Punktów Konsultacyjno-Terapeutycznych w Bo-
dzanowie i Nowym Miszewie.
W Bodzanowie odbywają się porady indywidual-
ne świadczone przez certyfikowanego terapeutę 
uzależnień Józefa Reliszko Profilaktyka i Psycho-
terapia Uzależnień „Trzeźwość”, który prowadzi 
dyżury dla osób potrzebujących wsparcia w każdy 
pierwszy i trzeci piątek miesiąca od  16.00 – 19.00 
(w budynku ośrodka zdrowia w Bodzanowie).

W Nowym Miszewie prowadzone są zajęcia gru-
powe przez certyfikowaną terapeutkę uzależnień 
Mariannę Chylińską z uczestnikami DPS Miszewo 
oraz osobami ze środowiska. Spotkania odbywają 
się w każdą pierwszą, drugą i trzecią środę miesią-
ca od godz. 18.00- 20.00 (w budynku spichlerza 
w Nowym Miszewie). 

Ze środków funduszu alkoholowego świadczona 
jest pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży 
w następującej ilości:

• 20 godzin w miesiącu w Szkole Podstawowej 
w Bodzanowie 

• 20 godzin w miesiącu w Szkole Podstawowej 
w Nowym Miszewie 

• 4 godziny w miesiącu w Szkole Podstawowej 
w Cieślach 

• 6 godzin w miesiącu w Punkcie Konsultacyjno-
-Terapeutycznym w Bodzanowie, dla pod-
opiecznych GOPS w Bodzanowie

Staramy się, aby nasze działania jak najczęściej 
były kierowane do dzieci i młodzieży, ponieważ to 
właśnie młodzi ludzie są szczególnie narażeni na 
podejmowanie zachowań ryzykownych.

Działania profilaktyczne, które dofinansowano 
z funduszu alkoholowego w 2019 r.:

• Zorganizowano dla dzieci i młodzieży ze Szko-
ły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum 
w Nowym Miszewie wyjazd do Warszawy na 

profilaktyczny program „NIEĆPA 2019” w za-
kresie uzależnień od alkoholu i narkotyków.

• Na wniosek Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Bodzanowie przeznaczono środki finanso-
we na organizację turnieju pn. „Tenis Stoło-
wy Łączy Pokolenia” w ramach kampanii spo-
łecznej „Rodzina na Tak”.

• Na wniosek Dyrektora Publicznego Gimnazjum 
w Nowym Miszewie przyznano środki na 
organizację warsztatów dla dzieci i rodziców 
na temat cyberprzestrzeni i przemocy w sie-
ci, pn. „GRANICE”. 

• W Szkole Podstawowej w Bodzanowie i Nowym 
Miszewie  przeprowadzono program reko-
mendowany przez PARPA pn. „Spójrz ina-
czej” w zakresie wspierania prawidłowego 
rozwoju i umiejętności społecznych uczniów 
klas III i IV.

• W Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym 
Miszewie przeprowadzono usługę edukacyj-
no - szkoleniową dla nauczycieli pn. „ABC 
Mobbingu rówieśniczego - profilaktyka, dia-
gnoza i przeciwdziałanie” oraz dla młodzie-
ży z gimnazjum warsztaty szkoleniowe z za-
kresu zapobiegania narkomanii i zażywania 
środków odurzających.

• Szkoła Podstawowa w Cieślach ze wsparciem 
profilaktyki zorganizowała X Jubileuszowy 
Bieg Przełajowy.

• GCKiS w Bodzanowie otrzymało wsparcie na 
organizację pikniku rodzinnego w ramach 
kampanii Rodzina na Tak.

• Szkoła Podstawowa w Nowym Miszewie otrzy-
mała środki finansowe  na organizację Festi-
walu Piosenki Rozmaitej.

• Szkoła Podstawowa w Nowym Miszewie otrzy-
mała pomoc na organizację festynu rodzin-
no-profilaktycznego w ramach kampanii 
„Rodzina na Tak”.

• Pracownicy GOPS w Bodzanowie zorganizowa-
li wyjazd terapeutyczno-profilaktyczny dla 
dzieci do Energylandii.

• Na wniosek Szkoły Podstawowej w Nowym 
Miszewie przeznaczono środki na organiza-
cję profilaktycznej wywiadówki dla rodziców 
oraz programów rekomendowanych pn. 

„Cukierki” dla klas I-III oraz programu „Deba-
ta” dla klasy VII-VIII w zakresie zapobiegania 
inicjacji alkoholowej. 

• Zakupiono 40 biletów na spektakl profilaktyczny 
dla dzieci z  przedszkola w Bodzanowie.

 
 Leczeniem osób uzależnionych od 
alkoholu zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, która do dnia 
31.10.2019 r. wezwała na rozmowę motywacyj-
ną 17 osób zgłoszonych do leczenia uzależnienia 
od alkoholu. W 2019 r. w wyniku prowadzone-
go postępowania komisja złożyła 11 wniosków 
do Sądu Rejonowego w Płocku o wydanie posta-
nowienia o leczenie osób uzależnionych w formie 
stacjonarnej i niestacjonarnej.
 W marcu br. przygotowano coroczne 
sprawozdanie za 2018 r. o zrealizowanych zada-
niach z zakresu zdrowia publicznego, zgodnie 
z obowiązkiem sprawozdawczym jednostek samo-
rządu terytorialnego na podstawie art. 12 ustawy 
z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. 
Przygotowano również coroczne sprawozdanie 
za 2018 r. PARPA G1 z działalności samorządów 
gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych.
Członkowie komisji uczestniczyli w konferencji 
„Dobre praktyki dla Mazowsza w zakresie profi-
laktyki uzależnień”, która została zorganizowana 
przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
we współpracy z Państwową Agencją Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych i Krajowym 
Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 Terapeutycznym akcentem podsumo-
wującym 2019 rok było spotkanie zorganizowane 
w dniu 26.10.2019 r. przez pracowników Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzano-
wie, Parafię Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie 
oraz członków GKRPA w Bodzanowie pod nazwą 
„DUCHOWE PRZEBUDZENIE”. Spotkanie było 
poświęcone osobom uzależnionym i ich rodzi-
nom, ale również wszystkim przybyłym. Każdy 
mógł zapalić światło z własną intencją i otrzymać 
różaniec. Na koniec mogliśmy wsłuchać się w mu-
zykę zespołu „Moja Rodzina”, który podczas całej 
uroczystości towarzyszył wszystkim zebranym.

Opracowała Mirosława Żaglewska
(Zdjęcie pochodzi z archiwum GOPS Bodzanów)
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OSP KĘPA POLSKA - „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO SOKÓŁ 

W BODZANOWIE

22 września 2019 r. w miejscowości Kępa Polska 
w gm. Bodzanów odbyło się uroczyste podsumo-
wanie projektu realizowanego przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Kępie Polskiej.

W uroczystości wzięli udział; mieszkańcy 
Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Zakrzewie, mieszkańcy Kępy Polskiej, Sołtys Kępy 
Polskiej Marlena Górska, Karolina Koper - Dyrektor 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
Starostwa Powiatowego w Płocku, Iwona Mar-
czak - Prezes Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi 
Płockiej - Młodzi Razem", Paweł Bogiel - Czło-
nek Zarządu Powiatu Płockiego i Radny Powiatu 
Płockiego, Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Sta-
niszewski wraz z małżonką Panią Małgorzatą 
Staniszewską, Paweł Różański Przewodniczący 
Rady Gminy Bodzanów, Waldemar Niedzielski 
Radny Gminy Bodzanów, Barbara Jachura Dyrek-
tor Biblioteki Centrum Kultury w Bodzanowie, 
Zarząd Stowarzyszenia Społeczno-Kulturanego 
Sokół w Bodzanowie oraz Druhowie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Kępie Polskiej na czele 
z Prezesem Krzysztofem Stawiarskim.

Spotkanie to efekt programu Działaj Lokalnie 
w ramach, którego Druhowie odnowili przydroż-
ne krzyże w swojej miejscowości. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą Polową, 
która została odprawiona w malowniczej scene-
rii lasu w Kępie Polskiej tuż obok przydrożnego 
krzyża znajdującego się przy wjeździe do Kępy 
Polskiej. Ks. Tomasz Milewski w trakcie Mszy 
Świętej poświęcił nowy krzyż, efekt społecznej 
pracy druhów OSP Kępa Polska. 

W trakcie kazania poprowadził również dla wier-
nych niezwykłą lekcję historii miejscowości i dał 
świadectwo duchowego wsparcia dla wszystkich 
mieszkańców.

Głównym celem projektu jest zachowanie miejsc 
historycznych oraz zachowanie pamięci poprzez 
odnowę dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa naro-
dowego. Przydrożne krzyże to nasze dziedzictwo. 
My druhowie nie możemy pozwolić, by zosta-
ło zniszczone. Chcemy ocalić je od zapomnie-
nia dla naszych przyszłych pokoleń. Ten projekt 

pokazał jak ważna jest społeczna odpowiedzial-
ność Ochotniczej Straży Pożarnej i współpraca 
mieszkańców na rzecz wspólnego dobra.  Cieszę 
się, że mogliśmy przyczynić się do odnowienia 
symbolicznych dla naszej wiary miejsc. My dru-
howie podejmujemy wysiłek, aby w naszej 
miejscowości żyło się lepiej. To jest ważny dla 
naszej społeczności dzień, który już zapisał się 
na kartach naszej historii -powiedział Krzysztof 
Stawiarski Prezes OSP Kępa Polska w trakcie pod-
sumowania projektu.

W okresie realizacji projektu od 1.06.2019 do 
30.09.2019 druhowie poświęcali swój czas pra-
cując społecznie dla dobra całej lokalnej spo-
łeczności. To budowanie społecznego systemu 
wartości jest godnym do naśladowania 
działaniem, które służy również poprawie, 
jakości życia mieszkańców oraz osób, które 
odwiedzają tę piękną, turystyczną, nadwiślańską 
miejscowość w Gminie Bodzanów.

Projekt pn. „Ocalić od zapomnienia”, został do-
finansowany ze środków Programu "Działaj 
Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj 
Lokalnie Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi 
Płockiej - Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego.

Opracowała Mirosława Żaglewska
(Zdjęcie pochodzi z archiwum Urzędu Gminy 

w Bodzanowie)

 Kolejny rok naszej działalności obfito-
wał w liczne wydarzenia i działania, które przy-
czyniły się do zwiększenia atrakcyjności histo-
rycznej, turystycznej, sportowej oraz kulinarnej 
w Gminie Bodzanów. Działamy metodą 
projektową. Na wszystkie nasze działania 
pozyskujemy dotacje.
W okresie od 28.12.2018  do  28.02.2019 r. 
realizowaliśmy zadanie „(Nie) zapomniana hi-
storia - Monografia Historyczna Gminy Bodza-

nów", mające na celu opracowanie i wydruk 
Monografii Gminy Bodzanów. Zadanie zostało 
współfinansowane ze środków Unii Europej-
skiej w ramach poddziałania 9.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwo-
ju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Otrzymaliśmy grant 
w wys. 10 000 zł. Kwota zapewniła wydruk 300 
szt. książki „Dzieje Bodzanowa i okolic”.
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Wiosną kolejny raz zorganizowaliśmy III edycję 
Dnia dla Społeczności Lokalnej. Akcja została 
przeprowadzona w dniu 13 maja 2019 r. przy 
udziale wolontariuszy z Fabryki Levi Strauss 
Poland sp. z o.o. w Płocku. W ramach działania 
wolontariusze z Fabryki Levi Strauss przepro-
wadzili wiosenne prace porządkowe wokół DD 
Senior+ polegające na koszeniu trawy, grabieniu  
i sadzeniu kwiatów. Efektem finalnym tej akcji 
było pozyskanie grantu w wys. 3600,00 zł na dzia-
łalność statutową dla naszego stowarzyszenia.

W czerwcu br. zrealizowaliśmy wspólnie z Gmi-
ną Bodzanów Projekt „XV Jarmark Norbertański 
w Gminie Bodzanów 2019", który został dofi-
nansowany przez Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego w wys. 26 000 zł. Dotacja zabezpieczyła 
przygotowanie sceny z nagłośnieniem, występy 
zespołów ludowych, pokaz i warsztaty ginących 
zawodów: garncarstwa, wikliniarstwa, kowalstwa, 
hafciarstwa, koronkarstwa, rzeźbiarstwa oraz 
ludowej wycinanki. W ramach projektu odbył się 
również występ teatru ognia, pokaz walk sztuki 
rycerskiej oraz został nagrany film przedstawiają-
cy wydarzenie.

Tego dnia członkowie stowarzyszenia realizo-
wali  projekt „Apetyt na tradycję”, który został 
dofinansowany przez Zarząd Powiatu Płockiego 
w wys. 3000 zł. Głównym celem działania było 
podniesienie świadomości tradycji kulturowej 
i kulinarnej mieszkańców Gminy Bodzanów.

Zadanie polegało na przygotowaniu podczas 
Jarmarku Norbertańskiego kramu kulinarnego 
z jadłem staropolskim  oraz promocji produk-
tu tradycyjnego, który został wpisany w dniu 
17.05.2017 r. przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego na listę produktów tradycyjnych 
Mazowsza pod nazwą „Lepiuchy Bodzanowskie". 
Uzupełnieniem realizacji projektu był pokaz 
i warsztaty wykonywania wycinanek ludowych 
przez twórczynię ludową regionu kurpiowskiego 
Wiesławę Bogdańską. 

W lipcu rozpoczęliśmy realizację Projektu „Tury-
styka z biegiem Wisły" II Edycja. 27 lipca 2019 
r. odbył się spływ kajakowy „Kępiak” 2019. 
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 współorganizato-
rem było Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
Sokół w Bodzanowie oraz Klub Biegacza Sokół 
Bodzanów. 40 uczestników dotarło z Warszawy, 
Legionowa, Łomianek, Kanstancina-Jezior-
na, Szerominka, Łaiska, Płocka, Kanigowa, 
Miszewa Murowanego, Zakrzewa Kościelnego, 
Gąsewa, Bodzanowa, Ramutówka i Kępy Polskiej. 
Dwadzieścia dwuosobowych załóg wyruszyło 
na wodny szlak rzeki Wisły na długości 56 km 
Modlin-Kępa Polska. 

Zwycięzcami tegorocznej edycji zostali:

• I miejsce Jarosław Lipczyński zam. Miszewo Mu-
rowane i Rafał Sadecki zam. Warszawa 

• II miejsce Robert Sobótka zam. Legionowo i Ste-
fan Michalski zam. Łomianki 

• III miejsce Karol Leonarczyk za. Zakrzewo Ko-
ścielne i Marek Kajs zam. Warszawa 

• IV miejsce Jarosław Matacz i Romuald Zglinicki 
zam. Płock

Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski oraz 
Radny Powiatu Płockiego i Członek Zarządu 
Powiatu Płockiego Paweł Bogiel wręczyli zwy-
cięzcom medale, dyplomy, pamiątkowe puchary, 
sportowe zegarki oraz książki Dzieje Bodzanowa. 
Zwycięzcy czwartego miejsca otrzymali medale 
dyplomy oraz sprzęt gospodarstwa domowego.

Puchar dla najstarszego uczestnika spływu otrzy-
mał Karol Leonarczyk (78 lat) zam. Zakrzewo 
Kościelne zwycięzca III miejsca. Wszyscy pozo-
stali uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale 
i dyplomy. 9 uczestników spływu, którzy trzykrot-
nie uczestniczyli w spływie kajakowym w latach 
2017-2019 otrzymali od Wójta Gminy Bodza-
nów certyfikaty poświadczające status Kajakarza 
Gminy Bodzanów.

Certyfikowani Kajakarze Gminy Bodzanów to:

• Radosław Widera,
• Krzysztof Lewandowski,
• Paweł Marciniak,
• Bogusław Siudalski,
• Jacek Fabisiak,

• Robert Rybicki,
• Waldemar Pawłowski,
• Maciej Sobótka,
• Stefan Michalski.

W ramach projektu odbyły się również rejsy 
po Wiśle statkiem WODNIK Lecha Zych. 60 osób 
mogło podziwiać piękno przyrody, nadbrzeże 
Kępy Polskiej oraz piękną plażę, która zachęca 
do odpoczynku nad Wisłą w Gminie Bodzanów. 
Wsparcie formalne, merytoryczne oraz finanso-
we spływu zapewnił Wójt Gminy Bodzanów Jerzy 
Staniszewski, Radny Powiatu Płockiego oraz Czło-
nek Zarządu Powiatu Płockiego Paweł Bogiel oraz 
Bogusław Siudalski, który pełnił funkcję Koman-
dora spływu.
Wydarzenie zostało sfilmowane a relację można 
zobaczyć na stronie internetowej www.sokol-bo-
dzanow.pl. W ramach tego zadania w dniu 17 
sierpnia br. odbył się również rajd rowerowy dla 
30 osób na trasie o długości 12 km brzegiem rzeki 
Wisły.

Projekt „Turystyka z biegiem Wisły” został 
dofinansowany przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego w ramach projektu „Turystyka 
z biegiem Wisły” w wys. 16.000 zł oraz przez 
Powiat Płocki w ramach projektu „Spływ Kajako-
wy Kępiak 2019” w wys. 3000 zł.

 „Maluchy na start!" to kolejne zada-
nie, którego głównym celem było wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycznej dla małych 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W dniu 15 sierpnia 
2019 r. o godz. 16.00 na biegowej trasie dla kra-
snali wystartowało 70 dzieci. Każde dziecko otrzy-
mało medal, nagrodę w postaci gry edukacyjnej, 
posiłek energetyczny, ubezpieczenie dla dzieci 
oraz opiekę medyczną. Zadanie zostało dofinan-
sowane przez Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego w wys. 10.000 zł. 

http://www.sokol-bodzanow.pl
http://www.sokol-bodzanow.pl
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Po zakończeniu biegu dzieci odbył się V Bieg Bo-
dzanowski, którego byliśmy współorganizatorem. 
Na ten cel pozyskaliśmy dotację w wys. 13.000 zł 
co pozwoliło na zakup medali, pucharów, nagród 
rzeczowych, posiłku, wody, usługi medycznej oraz 
pomiaru elektronicznego.
 Smak, kolor i zapach gościł na naszym 
kulinarnym wydarzeniu pn. „Smaki Regionu”, 
które odbyło się 10 października 2019 r. w straż-
nicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym 
Kanigowie. Wspólnie z Gminą Bodzanów przy-
gotowaliśmy spotkanie grup nieformalnych 
oraz Kół Gospodyń Wiejskich, które w okresie 
ostatnich miesięcy zarejestrowały swoją działal-
ność. W trakcie spotkania odbyła się degustacja 
tradycyjnych potraw.Mieliśmy zaszczyt gościć 
KGW Wiejskie Babeczki, KGW Archutówko, KGW 
Bodzanowskie Pierożanki, KGW Miszewianki, 
grupę nieformalną Cieślanki oraz Bogumiłę 
Wiśniewską Firma Pierożek. 

 Wszystkie grupy otrzymały od Wój-
ta Gminy Bodzanów Jerzego Staniszewskiego, 
Piotra Zgorzelskiego Posła na Sejm RP oraz 
Waldemara Pawlaka dyplomy uznania za działal-
ność społeczną oraz promowanie wartości kultury 
i tradycji, które zachowują oraz wzbogacają smak 
bodzanowskiej ziemi.
 
Łączna kwota pozyskanych przez nasze stowa-
rzyszenie dotacji na powyższe projekty wyniosła 
w 2019 wyniosła 81 000 zł.

Więcej na stronie www.sokol-bodzanow.pl 
oraz FB @sokol.bodzanow

Opracowała Mirosława Żaglewska
(Zdjęcia pochodzą z archiwum prywatnego 

Stowarzyszenia Sokół  oraz Urzędu Gminy 
w Bodzanowie)

http://www.sokol-bodzanow.pl
https://www.facebook.com/sokol.bodzanow/
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INFORMACJE KONTAKTOWE
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

Urząd Gminy Bodzanów
ul. Bankowa 7 

09-470 Bodzanów

telefon
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083

fax 
(24) 2607065

gmina@bodzanow.pl
www.bodzanow.pl

Numery  kont  bankowych 

Numery  telefonów

Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie 
 

06 9011 0005 0970 0547 2000 0060
opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłata skarbowa, 

opłata za wydanie zaświadczenia, oplata za wydanie odpisów aktów USC, opłata za złożone pełnomocnictwo, czynsze

49 9011 0005 0970 0547 2000 0450
opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków

09 9011 0005 0970 0547 2000 0200
wadium  

Wójt Gminy Bodzanów przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
wtorek,  godz. 9:00 - 11:00 | środa, godz. 15:00 - 17:00 

Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków 
środa, godz. 16:00 - 17:00

Sekretarz Gminy 
+ 48 24 2607006, 2607738, 2607083 wew.  123

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

Referat Organizacyjny 
+ 48 24  2607006, 2607738, 2607083 wew. 124, 127, 128,146

Fax. + 48 24 2607065

Urząd Stanu Cywilnego 
+ 48 24 2607006, 2607738, 2607083 wew.135

Fax. + 48 24 2607065

Referat Budżetowo-podatkowy 
+ 48 24 2607006, 2607738, 2607083 wew. 133, 134, 146 

Fax. + 48 24 2607065

Referat Inwestycji 
 + 48 24 2607006, 2607738, 2607083 wew. 130, 138 

+ 48 605 204 501
+ 48 501 320 660

Fax. + 48 24 2607065

Referat Infrastruktury 
+ 48 24 2607006, 2607738, 2607083 wew. 129, 139, 141

+ 48 501 703 399
+ 48 504 251 212
+ 48 515 557 469 

Fax. + 48 24 2607065

Wodociągi i Kanalizacja 
+ 48 24 2607006, 2607738, 2607083 wew. 140, 142 

Fax. + 48 24 2607065

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie
+48 24 2607006, 2607738, 2607083, wew. 131, 143, 144

+ 48 797 961 992 
Fax. + 48 24 2607065

Dział świadczeń 
rodzinnych +48 24 2607908

Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie 
ul. Miodowa 17, Chodkowo-Działki

+48 519 357 295
filia: ul. Południowa 2, Miszewo Murowane 

+48 798 455 966
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Grudzień 2019

Paweł Różański
Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów

 Jerzy Staniszewski 
Wójt Gminy Bodzanów

wraz z Radnymi i Pracownikami

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

wszystkim Państwu składamy życzenia pogody ducha, spokoju 

oraz niezapomnianych i pięknych przeżyć w gronie rodziny. 

Niechaj czas Świąt będzie czasem spędzonym bez trosk i pośpiechu, 

a świąteczny nastrój otula nas swoim magicznym ciepłem. 

Życzymy również, aby Nowy 2020 Rok 

przyniósł wszelką pomyślność, aby dopisywało zdrowie

 i nie zabrakło sił do realizacji zamierzonych planów i spełnienia marzeń.  


