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Drodzy Mieszkańcy Gminy Bulkowo !!!
Z niezmierną przyjemnością i satysfakcją oddaję w Państwa ręce
pierwszy numer naszego biuletynu pod nazwą „Kurier Gminy
Bulkowo”. Gazeta wydawana będzie w celu rzetelnego przekazywania
informacji o bieżących wydarzeniach i inwestycjach na terenie Gminy
Bulkowo.
Mam świadomość, że nie wszyscy z Państwa posiadają dostęp do
Internetu oraz tego, że pomimo nieustannych starań, tradycyjna forma
komunikacji, jaką są okólniki, też może nie docierać do każdego
domostwa. W celu zapewnienia Państwu dostępu do informacji na
temat tego co się dzieje w gminie, poinformowania o tym, co udało się
nam zrealizować oraz jakie problemy jeszcze musimy rozwiązać,
zdecydowaliśmy się na wydawanie niniejszej gazety.
Pragnę również, na łamach naszego wydawnictwa, przekazywać wyczerpujące informacje aby zapobiec
rozprzestrzenianiu się wśród mieszkańców plotek, które w sposób rażący zniekształcają obecną sytuację naszej
gminy. Każdy mieszkaniec ma prawo do uzyskania obiektywnych i pełnych informacji. Mam świadomość, że
pomimo ogromnej pracy, która pozwoliła nadrobić zaległości i zaniedbania z lat poprzednich, nadal mamy wiele do
zrobienia. Tym bardziej prawdziwe źródło informacji będzie dobrym narzędziem komunikacji z Państwem.
Zdaję sobie sprawę, że nie zastąpi to naszych bezpośrednich kontaktów ale mam nadzieję, że będzie dobrym
uzupełnieniem przepływu informacji w okresie pomiędzy zebraniami wiejskimi.
Życzę miłej lektury
Wójt Gminy Bulkowo
Gabriel Graczyk
Szanowni Państwo !
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości, ale
także refleksji dotyczących minionego okresu oraz planów na nadchodzący Nowy
Rok.
W tych szczególnych dniach, pragniemy życzyć wszystkim mieszkańcom
oraz sympatykom gminy Bulkowo wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, Świąt
wypełnionych głębokimi i radosnymi przeżyciami, miłością, rodzinnym ciepłem
i życzliwością. Ponieważ 2014 Rok zbliża się wielkimi krokami niech będzie pełen
wzajemnego poszanowania i zrozumienia, pogody ducha oraz co istotne
w dzisiejszym pędzącym świecie – wewnętrznego spokoju. Niech każdy jego
nadchodzący dzień napawa Państwa ogromną siłą i optymizmem, do działania
i pokonywania przeszkód ale przede wszystkim do tego, by móc bez obaw patrzeć
w nadchodzące jutro.
Życzymy wytrwałości, sukcesów i zadowolenia z podjętych wyzwań oraz
tradycyjnie zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego
Nowego Roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Kajka
wraz z Radnymi
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Ustanowienie herbu, flagi i pieczęci Gminy Bulkowo
W dniu 5 marca 2013 roku w sali
gimnastycznej
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących
w
Bulkowie
odbyła się Uroczysta XXII Sesja Rady
Gminy Bulkowo, podczas której
ustanowiono herb, flagę i pieczęcie
Gminy Bulkowo oraz przyjęto zasady ich stosowania.
Swoją obecnością obrady uświetnili m.in. Posłanka
na Sejm RP Elżbieta Gapińska, Dyrektor Delegatury
Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Michał Twardy,
proboszcz parafii Św. Anny w Blichowie ks.
Włodzimierz Dzieńkowski, Wójt Gminy Bodzanów
Grażyna Pietrzak, Radni Rady Powiatu Płockiego
Tomasz Skorupski, Wiesław Woźniak, Andrzej
Kuliński, zastępca komendanta Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Płocku mjr Zbigniew Przybyszewski
oraz oficer wydziału WKU kpt. Jacek Blekicki. Obecni
także byli przedstawiciele Ochotniczych Straży
Pożarnych, kierownicy jednostek podległych Urzędowi
Gminy,
sołtysi,
przedstawiciele
organizacji
pozarządowych,
mieszkańcy
oraz
nauczyciele
i młodzież gimnazjalna wraz z delegacjami ze szkół
podstawowych.
W przemówieniu Wójt Gminy Bulkowo zwrócił
uwagę, iż „dzisiejszy dzień przejdzie do historii naszej
lokalnej społeczności jako dzień, w którym prawie
dwuletnie starania zostaną uwieńczone ustanowieniem
herbu. Będzie on znakiem, z którym będzie
utożsamiana gmina Bulkowo. Herb stanowi dla nas
ogromną symbolikę. Niech ona nas jednoczy, niech
nasz herb podkreśla nasze jestestwo, niech będzie
wyrazem tego co w nas dobre i szlachetne. Kultywujmy
tradycje naszych przodków, którzy bronili tej ziemi,
którzy byli wierni Bogu i Ojczyźnie”.

Następnie referat nt. „Uzasadnienie historyczne
herbu Prawdzic w świetle historii i istniejących legend”
wygłosił nauczyciel ZSO w Blichowie Przemysław
Szelągowski, ukazując symbolikę godła nawiązującego
do przeszłości historycznej, położenia geograficznego
oraz etymologii nazwy miejscowości. Młodzież
z Gimnazjum w Blichowie zaprezentowała program
artystyczny „Mała ojczyzna - kiedy o Niej myślę”.
Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Kajka
odczytał treść projektu uchwały Rady Gminy w sprawie
ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Bulkowo
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oraz zasad ich stosowania, natomiast Przewodniczący
Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych
Mieczysław Józwiak odczytał pismo Ministra
Administracji i Cyfryzacji oraz Uchwałę nr 1071033/0/2012 Komisji Heraldycznej w sprawie
pozytywnych opinii projektów herbu, flagi i pieczęci
Gminy Bulkowo, która w uzasadnieniu podkreśliła, iż
„pragnie wyrazić uznanie dla kunsztu autora projektów
i z przyjemnością zauważa, że herb gminy Bulkowo
należy
do
najpiękniejszych
spośród
setek
zaopiniowanych dotychczas symboli”. Następnie Rada
Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Bulkowo
oraz zasad ich stosowania.

Warto wspomnieć, że prace nad herbem rozpoczęły
się w 2011 roku, wtedy to Tadeusz Gajl wybitny artysta
plastyk rozpoczął projektowanie herbu, flagi i pieczęci
Gminy Bulkowo zgodnie z zasadami heraldyki,
weksykologi
i tradycjami
historycznymi
gminy
Bulkowo.
Herb Gminy Bulkowo umieszczony został na tarczy
typu hiszpańskiego. W polu niebieskim znajduje się
połowa postaci złotego lwa (żółtego), ze strojnym
ogonem trzymającego w łapach złotą obręcz. Dolną
część herbu stanowi srebrne (białe) prawe skrzydło orła
ze złotą przepaską zakończoną trójliściem. Herb Gminy
Bulkowo to połączenie dwóch znaków. Skrzydło orła
zaczerpnięte jest ze stylistyki gotyckiej i jest
uszczerbionym herbem Ziemi Wyszogrodzkiej, barwa
pola i połowa lwa to elementy herbu Prawdzic.
Jednym z ostatnich punktów uroczystej sesji było
wręczenie przez Zastępcę Komendanta WKU w Płocku
mjr Zbigniewa Przybyszewskiego oraz Wójta Gminy
Gabriela Graczyka „Srebrnego Medalu za Zasługi dla
Obronności Kraju” nadanego przez Ministra Obrony
Narodowej
Państwu
Barbarze
i
Andrzejowi
Niemirowskim, rodzicom którzy wychowali czterech
synów na wzorowych żołnierzy.
Głos zabrali również zaproszeni goście: Posłanka na
Sejm RP Elżbieta Gapińska oraz Wójt Gminy Bodzanów
Grażyna Pietrzak. Okolicznościowy adres przesłany
przez posła na Sejm RP Macieja Małeckiego odczytał
wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Dariusz Cytacki.
Od tej chwili Gmina Bulkowo ma w końcu, tak jak
pozostałe gminy, swój herb i flagę. Przewodniczący
Rady Gminy Waldemar Kajka dokonał zamknięcia XXII
uroczystej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Wdrożenie „ustawy śmieciowej” w Gminie Bulkowo
Znowelizowana przez Sejm
RP ustawa z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 152, poz. 897, oraz
Nr 171, poz.1016), popularnie
nazwana „ustawą śmieciową”,
wprowadza zasadnicze zmiany w istniejącym systemie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
W dotychczasowym stanie prawnym obowiązek
zorganizowania odbierania odpadów, przez co rozumie
się podpisanie umowy z firmą wywozową należał do
właścicieli nieruchomości.
Według znowelizowanych przepisów to Gmina
ma obowiązek zorganizować odbieranie i bezpieczne
zagospodarowanie
odpadów
komunalnych
ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Bulkowo. W tym celu podjęto uchwały
określające: Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Bulkowo; stawki opłat za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
od
gospodarstwa domowego; termin, częstotliwość i tryb
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi; wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami składanej przez właścicieli
nieruchomości; szczegółowy sposób i zakres
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Zgodnie
z
obowiązującymi
uchwałami
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości są
odbierane odpady segregowane (papier, tworzywa
sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe)
i odpady zmieszane. Odpady mieszkańcy zbierają
w pojemniki i worki. Pojemniki 120 l lub 240 l
(wielkość uzależniona od liczby mieszkańców
zamieszkujących nieruchomość) oraz worki 120 l
dostarczyła mieszkańcom firma, która wygrała
przetarg. Przy każdorazowym odbiorze firma
zobowiązana jest pozostawić worki w ilości
odpowiadającej odebranym. Ponadto raz w roku
organizowana będzie bezpłatna mobilna zbiórka
zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.
Dodatkowo odpady powstające w gospodarstwach
domowych tj. przeterminowane leki i chemikalia,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, odpady budowlano –
remontowe i rozbiórkowe (pochodzące z remontów,
budów, rozbiórek, budów i rozbiórek na które nie
trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub, których nie
trzeba zgłaszać do administracji budowlano –
architektonicznej), odpady zielone, papier, szkło,
opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne,
metale, popiół, zużyte opony mieszkańcy będą mogli

nieodpłatnie dowieźć do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
W świetle nowej ustawy obowiązkiem właścicieli
nieruchomości, przez których rozumie się także
współwłaścicieli,
użytkowników
wieczystych,
najemców, inne podmioty władające nieruchomością
było złożenie deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy
podkreślić, że w przypadku zmiany ilości osób
zamieszkujących daną nieruchomość, właściciel
nieruchomości zobowiązany jest złożyć w ciągu 14 dni
od nastąpienia zmiany, korektę deklaracji.
Od początku 2013 roku trwa kampania informacyjna
na temat nowych zasad gospodarowania odpadami. W jej
ramach podjęto szereg działań, m.in. zostało
zorganizowane kilkanaście spotkań z mieszkańcami
gminy, na których omawiane były zasady nowego
systemu, rozdawano ulotki informacyjne, druki
deklaracji.
Na
stronie
internetowej
urzędu
www.bulkowo.pl uruchomiono zakładkę Czystość
i porządek, w której zamieszczane są wszystkie
informacje z zakresu wdrażania przedmiotowej ustawy w
Gminie Bulkowo. Mieszkańcy mogą zadawać pytania
dzwoniąc na numer 24 265 20 13 wew. 30, wysyłając
e-mail na adres r.frankiewicz@bulkowo.pl.
Zgodnie z uchwałą nr 227/XXVI/13 Rady Gminy
Bulkowo z dnia 25.06.2013 r. opłata uiszczana jest od
gospodarstwa
domowego.
Wysokość
opłaty
uzależniono od ilości osób zamieszkujących posesję
według następujących zasad:
Ilość osób
zamieszkujących
nieruchomość
wg. złożonej
deklaracji

Wysokość opłaty za odpady [zł]

SEGREGOWANE

NIESEGREGOWANE

1

8,00

14,00

2

16,00

27,00

3

24,00

40,00

4

31,00

50,00

5

37,00

59,00

6

42,00

67,00

7

46,00

74,00

8

49,00

78,00

9 i więcej

50,00

80,00

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy
wpłacać na konto Urzędu Gminy Bulkowo nr 47 9008
0005 0260 0026 2000 0030 bez wezwania, raz na
miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca (zgodnie
z prośbami mieszkańców). Dopuszcza się wnoszenie
opłaty jednorazowo za więcej niż jeden miesiąc z góry.
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Inwestycje
obejmowały karczowanie drzew, poszerzenie jezdni oraz
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wykonanie
przepustów na zjazdach, wykonanie poboczy wraz
W dniu 5 kwietnia 2012 r. Gmina Bulkowo z pogłębieniem i wykonaniem rowów odprowadzających
zrzeszona w Związku Gmin Regionu Płockiego wodę oraz oznakowanie.
uczestniczyła w podpisaniu umowy na otrzymanie
dofinansowania
projektu
pn.
"Modernizacja
i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą
ich dynamicznego rozwoju". W ramach projektu Gmina
realizowała modernizację dwóch dróg:
a.
Nowe Łubki – Krzykosy o długości 4,608 km
łącząca dwie drogi powiatowe,
b.
Nowe Krubice – Dobra o długości 3,338 km
łącząca dwie drogi powiatowe.
Zadanie realizowane było w latach 2012-2013 r.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4 406 886,98 zł.
Kwota dofinansowania w/w zadania wyniosła 2 655
798,12 zł, zaś pozostała część, czyli 1 751 088,86 zł to
środki z budżetu Gminy. Prace trwały od dnia
17 sierpnia 2012 r., natomiast ich zakończenie nastąpiło W następnym numerze przedstawione zostaną kolejne
w dniu 30 sierpnia 2013 r.
inwestycje drogowe.
Modernizacja dróg Nowe Łubki – Krzykosy
i Nowe Krubice – Dobra

Rekultywacja składowiska odpadów w Rogowie
W dniu 27 września 2012r. dokonano odbioru
inwestycji pn: „Rekultywacja składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego
w miejscowości Rogowo” w ramach realizacji projektu
pt. „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w
Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na
terenie gmin członków Związku Gmin Regionu
Płockiego”.

Modernizacja dróg przyczyniła się do poprawy
bezpieczeństwa i wizerunku naszego regionu, co może
być również motorem rozwoju gospodarczego Gminy.
Inwestycja wpłynęła pozytywnie na komfort życia
mieszkańców
i
poprawę
jakości
ciągów
komunikacyjnych na terenie Gminy Bulkowo.
Modernizacja drogi powiatowej
Bulkowo-Góra
Do najważniejszych inwestycji ostatnich lat należy
zaliczyć modernizację drogi powiatowej Bulkowo-Góra,
na odcinku 5,2 km, której oddanie nastąpiło w dniu
13 września 2011 r. Inwestycja o wartości ponad 3,5 mln
złotych została sfinansowana w 50% ze środków
pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych. Pozostałe środki, po 25 % wartości
zadania przekazały Gmina Bulkowo, kwotę 886 744,00
zł oraz Starostwo Powiatowe w Płocku.
Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo – Mostowych z Płońska. Prace
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Składowisko w trakcie rekultywacji

Projekt był współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Całkowity
koszt inwestycji wyniósł 141 174,00 zł, w tym środki
unijne 119 997,00 zł.
Celem wykonywanego zadania jest powstrzymanie procesu degradacji środowiska gruntowowodnego, zabezpieczenie terenów przyległych przed
potencjalnym zanieczyszczeniem oraz stworzenie
warunków do zagospodarowania terenu.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Blichowie
W dniu 9 listopada 2012 roku dokonano zakończenia
realizacji kolejnej inwestycji pn. „Budowa placu zabaw
przy Szkole Podstawowej w Blichowie”, który powstał
w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.
Całkowita wartość zadania wyniosła 96 290,12 zł.

pn. „Termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej na terenie Powiatu Płockiego”.

To zadanie inwestycyjne było współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013. Gmina na ten cel pozyskała kwotę 115 786,32
zł, natomiast całkowita wartość zadania wyniosła 165
409,03 zł.

Z budżetu Państwa Gmina Bulkowo otrzymała
dotację w wysokości 50% wartości zadania, zaś
pozostała kwota to środki własne Gminy.
Oddany do użytku plac zabaw pozwolił zapewnić
warunki do poprawy aktywności ruchowej dzieci,
promować aktywne formy spędzania wolnego czasu na
świeżym powietrzu, rozwijać umiejętności motoryczne
naszych najmłodszych mieszkańców, kształtować
W ramach zadania wykonane zostało m.in.:
umiejętności społeczne oraz orientację przestrzenną.
docieplenie ścian, stropów, wymiana okien i drzwi,
Wagę tej inwestycji podkreśla fakt, że jest to wymiana pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem
pierwszy nowy plac zabaw na terenie gminy Bulkowo i wydłużeniem więźby dachowej.
znajdujący się przy Szkole Podstawowej. Był bardzo
Termomodernizacja szkoły pozwoliła nie tylko
pożądanym i potrzebnym obiektem. Korzystają z niego zmniejszyć straty ciepła i obniżyć koszty eksploatacji także okoliczni mieszkańcy.
poprawiła również warunki użytkowe pomieszczeń
przeznaczonych dla uczęszczających tam dzieci.
Termomodernizacja szkoły we Włókach
Na uwagę zasługuje fakt, iż dzięki wielkiemu
W dniu 11 września 2012r. dokonano odbioru
zaangażowaniu
rodziców
gruntownie
zostały
zadania pn. „Termomodernizacja szkoły we Włókach,
odnowione sale lekcyjne.
gm. Bulkowo” w ramach projektu partnerskiego

Sala gimnastyczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Bulkowie dostępna dla mieszkańców.
W dniu 4 grudnia 2013 roku Wójt Gminy
Bulkowo podpisał Zarządzenie Nr 98/2013 w sprawie
ustalenia Regulaminu wynajmu i użyczenia sali
gimnastycznej na zajęcia sportowe i rekreacyjne
znajdującej się w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Bulkowie.
W celu wsparcia aktywności sportowej naszych
mieszkańców, w tym młodzieży, dla zorganizowanych
grup, klubów sportowych, stowarzyszeń składających się
z mieszkańców Gminy Bulkowo sala gimnastyczna
będzie wynajmowana nieodpłatnie, w formie użyczenia.
Korzystający z sali gimnastycznej mają prawo do
korzystania z szatni, natrysków, toalet i korytarza

w czasie, który obejmuje umowa najmu. Zainteresowani
wynajęciem sali gimnastycznej zwracają się w formie
pisemnej skierowanej do Wójta Gminy. Przed złożeniem
wniosku o wynajęcie sali, wynajmujący zobowiązany
jest ustalić z Dyrekcją ZSO termin i godziny wynajęcia
sali.
Szczegóły dotyczące korzystania z sali
gimnastycznej określone są w Regulaminie, który jest
załącznikiem do Zarządzenia Nr 98/2013, znajdującego
się na stronie www.bip.bulkowo.pl w zakładce
zarządzenia.
Zachęcamy do korzystania z sali w celu
aktywnego spędzania wolnego czasu.
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Dni Bulkowa „Bawmy się razem”
W dniach 22 i 23 czerwca 2013 r. już po raz trzeci
odbyły się Dni Bulkowa „Bawmy się razem”.
Organizatorami byli: Wójt Gminy Bulkowo Pan Gabriel
Graczyk, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bulkowie, Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”.
Honorowy patronat nad imprezą objął, już po raz
kolejny Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan
Adam Struzik.
W pierwszym dniu imprezy odbyły się rozgrywki
piłki siatkowej i nożnej w których uczestniczyło około
90 uczennic i uczniów ze szkół z terenu naszej gminy.
Tradycyjnie odbył się również V Rajd Rowerowy
o Puchar Starosty Płockiego, VIII Rajd o Puchar Wójta
Gminy Bulkowo, w którym udział wzięło około 30
osób.
Drugi dzień imprezy zgromadził wielu gości
i mieszkańców gminy. Uroczystego otwarcia i powitania
gości dokonał Wójt Gabriel Graczyk. Zabierali też głos
zaproszeni goście.

Następnie
Pan
Wójt
w
towarzystwie
Przewodniczącego Rady Gminy Pana Waldemara Kajki,
wręczył przedstawicielom szkół oraz Gminnej
Biblioteki Publicznej i jej filiom herby oraz flagi naszej
gminy. Wręczone zostały również stypendia dla
najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół
podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Bulkowo.
Kolejnym punktem imprezy było wręczenie nagród
zwycięzcom rajdu rowerowego, w poszczególnych
kategoriach wiekowych, oraz wręczone zostały nagrody
i puchary drużynom uczestniczącym w rozgrywkach
w piłkę siatkową i nożną, które odbyły się w sobotę.
Na zakończenie tej części programu wręczone
zostały przez przedstawicieli stowarzyszenia „Nasza
przyszłość” nagrody w konkursie plastycznym
o charakterze profilaktycznym pt. „Bez uzależnień jest
o niebo lepiej”.

Po oficjalnej części scenę opanowali uczniowie
szkół występujący w ramach programu „Ze szkołą na
wesoło” oraz członkowie Stowarzyszenia „Żurawianki”
prezentując swoją uwspółcześnioną wersję Czerwonego
Kapturka.
Wręczone
zostały
również
przez
przedstawicieli Banku Żywności i Stowarzyszenia
„Nasza Przyszłość” podziękowania dla wolontariuszy
uczestniczących
w
zbiórkach
żywności
dla
potrzebujących.
W tym czasie trwał XI festyn rodzinny
Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”, w trakcie którego
odbyła się loteria fantowa, z której dochód
przeznaczony został na działalność statutową, ze
szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom
niepełnosprawnym z naszej gminy.
Jak zwykle najwięcej emocji dostarczył Turniej
Sołectw, w którym wystartowało 9 reprezentacji.
Z wielkim zaangażowaniem rywalizowały w pięciu
konkurencjach. Pierwsze miejsce (po raz trzeci z rzędu)
zajęły Krzykosy. Za udział w zmaganiach zwycięskie
drużyny otrzymały nagrody ufundowane przez Wójta
Gminy.
Najmłodszych bardzo cieszyły atrakcje „Wesołego
Miasteczka” – zjeżdżalnie, trampolina. Pracownicy
GOPS-u, w ramach projektu pn. „Aktywna Integracja
w Gminie Bulkowo”, współfinansowanego ze środków
EFS-u, rozdawały talony na darmową kiełbasę z grilla
i wesołe miasteczko.
Ostatnim porywającym do tańca punktem imprezy
był występ gwiazdy wieczoru zespołu S.O.S ABBA
Cover Show oraz zabawa taneczna z zespołem YMAX.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób i sponsorów
w organizację imprezy mogliśmy wspólnie spędzić czas
uczestnicząc w chwilach podniosłych jak i we wspólnej
zabawie.

Informacje dla mieszkańców
Rada Gminy Bulkowo w kadencji 2010-2014
Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo
Waldemar Kajka
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Przyjmuje interesantów we wtorki
Dariusz Cytacki
w godz. 9.00 - 12.00 oraz 15.00 - 16.00
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Komisje Rady Gminy
Komisja ds. Budżetu:
- Zbigniew Plebaniak – przewodniczący
- Józef Bigos
- członek
- Cezary Dziełakowski - członek
- Anna Biedrzycka
- członek
- Piotr Ziółkowski
- członek
Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych:
- Mieczysław Józwiak
- przewodniczący
- Dariusz Bogdan
- członek
- Elżbieta Żurańska
- członek
- Józef Bigos
- członek
- Krzysztof Woźniak
- członek
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego oraz ds. Samorządu:
- Bogdan Matczak
- przewodniczący
- Jacek Marciniak
- członek
- Jarosław Matuszewski - członek

- Mieczysław Józwiak
- Elżbieta Żurańska
Komisja Rewizyjna:
- Krzysztof Woźniak
- Anna Biedrzycka
- Andrzej Krokowski
- Zbigniew Plebaniak
- Piotr Ziółkowski

- członek
- członek
- przewodniczący
- członek
- członek
- członek
- członek

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa:
- Jarosław Matuszewski
- przewodniczący
- Dariusz Bogdan
- członek
- Andrzej Krokowski
- członek
- Józef Bigos
- członek
- Cezary Dziełakowski
- członek
- Zbigniew Plebaniak
- członek
- Bogdan Matczak
- członek
- Krzysztof Woźniak
- członek
- Jacek Marciniak
- członek

Informacja o centrali telefonicznej oraz dane kontaktowe pracowników
W celu poprawy jakości obsługi mieszkańców od
maja 2012 roku w Urzędzie Gminy funkcjonuje centrala
telefoniczna. Wykonawcą wybranym do realizacji
zadania pn. „Budowa infrastruktury teleinformatycznej
dla Urzędu Gminy Bulkowo” była firma GLOBAL
SYSTEMS z Warszawy, oferująca wykonanie prac za
kwotę 18 990,00 zł. Przedmiot zamówienia obejmował
budowę infrastruktury teleinformatycznej dla Urzędu
Gminy Bulkowo oraz dostawę i montaż mechaniczny
centrali wraz z podłączeniem do instalacji. Realizacja tej
inwestycji pozwoliła znacznie usprawnić działalność

Urzędu, podniosła standard obsługi mieszkańców oraz
przyniosła wymierne oszczędności szacowane na kwotę
około 600 zł miesięcznie, wynikające z rezygnacji
z pozostałych linii zewnętrznych. Do chwili zmian
funkcjonowało aż 20 linii zewnętrznych, i aż tyle
abonamentów musieliśmy płacić.
Obecnie funkcjonują 4 linie zewnętrzne tj. 24
265 20 13, 24 265 20 41, 24 265 23 48, fax 24 265 23 50
lub wew. 10. Natomiast ogólny adres e-mail, na który
prosimy kierować korespondencję elektroniczną do
Urzędu to gmina@bulkowo.pl

Urząd Gminy Bulkowo, Gospodarka Komunalna, GOPS oraz GCI w Worowicach pracuje od poniedziałku
do środy w godz. 7.15-15.15, w czwartki w godz. 8.00-17.00, a w piątki w godz. 8.00-15.00
Wydawca:
Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo. Kontakt 24 265 20 13, e-mail: gmina@bulkowo.pl

