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V Dni Bulkowa
W dniach 20 - 21 czerwca 2015 roku odbyły się V Dni
Bulkowa. Organizatorami imprezy byli Wójt Gminy Bulkowo
oraz Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”. Patronat honorowy
nad obchodami objął już po raz kolejny Marszałek
Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik.
Pierwszy dzień upłynął pod znakiem sportu. Od godzin
porannych miłośnicy aktywnego spędzania czasu mieli okazję
wykazać się podczas Turnieju Piłki Nożnej Sołectw, Turnieju
Plażowej Piłki Siatkowej oraz Międzyszkolnego Turnieju Piłki
Siatkowej.
W sołeckich zmaganiach najlepszą drużyną okazało się
sołectwo Słupca, kolejno drugie i trzecie miejsce zajęły
sołectwa z Włók i Nadułek.

Wójt Gminy Bulkowo

W numerze:
° Informacja o Punktach
oraz
Przedszkolnych str. 3
Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo
° II Międzyszkolny Dzień
wraz z Radnymi
Profilaktyki str. 3
serdecznie zapraszają na
° Inwestycje str. 4
° Zawody
SportowoŚwięto Plonów w Gminie Bulkowo,
Pożarnicze 2015 str. 4
które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2015 roku w Blichowie
° Uczniowie
Szkoły
(teren przy ZSO Blichowo)
Podstawowej im. Armii
Program imprezy:
Krajowej w Blichowie
11.45 Zbiórka na terenie przy Kościele Parafialnym w Blichowie,
laureatami
XI
edycji
12.00 Uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Blichowie,
„Konkursu – zbiórka
13:10 Przemarsz na teren przy ZSO w Blichowie,
makulatury” str. 5
13:20 Rozpoczęcie uroczystości Święta Plonów w Gminie Bulkowo:
° Zagraniczna delegacja w
- przywitanie zaproszonych gości,
Gminie Bulkowo str. 6
- uroczyste przekazanie bochna chleba przez Starostów Dożynek oraz obrzęd dożynkowy,
° Procedura
skierowania
- wystąpienia zaproszonych gości,
osoby uzależnionej do
14.10 Koncert zespołu ludowego „Grzybowianki”,
GKRPA oraz na leczenie
14.50 Pokaz Iluzjonisty Tomasza Jusza,
odwykowe str. 6
15.45 Rozstrzygnięcie konkursu o nagrodę Wójta Gminy Bulkowo na najciekawszy wieniec,
° Informacje sportowe str. 7
16:00 Konkursy dla mieszkańców wraz z wręczeniem nagród,
° Forum
Gospodarczo17.00 Występ Gwiazdy Wieczoru - Zespół DIADEM
Samorządowe str. 8
18.00 Ogłoszenie wyników konkursu kulinarnego wraz z wręczeniem nagród,
° Informacje
dla
18:15 Konkursy dla mieszkańców wraz z wręczeniem nagród,
mieszkańców str. 8
19.00-24.00 Zabawa taneczna z zespołem AKORD
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Zwycięzcy Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej to:
I miejsce Marek Trembiński, Daniel Bigos
II miejsce Piotr Traczyk, Dominik Chojnacki
III miejsce Bartosz Wójtewicz, Kacper Wójtewicz
Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej został
rozegrany w dwóch kategoriach. W kategorii Gimnazjum
Chłopcy wygrała drużyna z Bulkowa, drugie miejsce zajęło
Gimnazjum z Blichowa. W kategorii Gimnazjum
Dziewczęta zwycięstwo należało do drużyny z Bulkowa,
drugie miejsce zaś do Gimnazjum z Blichowa. W turnieju
pomiędzy szkołami podstawowymi zwyciężyli kolejno:
I miejsce
Szkoła Podstawowa z Nowych Krubic
II miejsce Szkoła Podstawowa z Bulkowa
III miejsce Szkoła Podstawowa z Nowych Łubek
IV miejsce Szkoła Podstawowa z Blichowa
Ponadto tego dnia odbył się Międzyszkolny Konkurs
Plastyczny „Gmina moich marzeń” o nagrodę Wójta
Gminy
Bulkowo,
którego
organizatorem
było
Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”. Konkurs cieszył się
dużym powodzeniem. Prace dzieci i młodzieży z Gminy
Bulkowo były oceniane w dwóch kategoriach: Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum.
Następny punkt programu to kino plenerowe, podczas
którego widzowie relaksowali się oglądając film w reżyserii
Mela Gibsona pt. „Braveheart - Waleczne serce”.
Drugi dzień obchodów V Dni Bulkowa rozpoczęły
występy
artystyczne
Stowarzyszenia
KulturalnoSpołecznego „Żurawianki”, które już niejednokrotnie
zaskakiwały nas swoimi wokalnymi talentami. Następnie
uczniowie szkół z terenu gminy także mieli swoje
przysłowiowe „pięć minut”.
Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Wójt
Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk, gorąco witając
mieszkańców i zaproszonych gości. Gospodarz gminy, nie
kryjąc swych pozytywnych emocji, mówił: „Radością
napawa mnie fakt, że jesteśmy tu dzisiaj razem, że
w organizację imprezy włączyło się po raz kolejny tak
wiele osób i instytucji działających na terenie naszej gminy.
To dowód na to, że wszyscy staramy się zmieniać naszą
gminę, co jest możliwe wyłącznie dzięki dobrej współpracy
z Radą Gminy, sołectwami, funkcjonującymi w gminie
instytucjami, podmiotami gospodarczymi i organizacjami
pozarządowymi.”
Rangę naszej imprezy niewątpliwie podniosła
obecność Posła na Sejm RP Wojciecha Jasińskiego, Posła
na Sejm RP Piotra Zgorzelskiego, Posła na Sejm RP
Macieja Małeckiego, w imieniu Marszałka Województwa
Mazowieckiego Adama Struzika - Dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Płocku Agnieszki Sulkowskiej, Radnej Sejmiku
Województwa
Mazowieckiego
Ewy
Szymańskiej,
Przewodniczącego Rady Powiatu Płockiego Lecha
Dąbrowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo
Andrzeja Krokowskiego wraz z Radnymi, Prezes Zarządu
Spółdzielni
Socjalnej
Osób
Prawnych „CUŚ”
w Słupnie Aleksandry Pęcherzewskiej, Prezes Zarządu
WESTMOR CONSULTING Urszuli Wódkowskiej.
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Uroczyście zostały wręczone stypendia Wójta Gminy
Bulkowo dla najzdolniejszych uczniów ze szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu gminy.
Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy
Andrzejem Krokowskim, wręczył również nagrody oraz
dyplomy zwycięzcom Turnieju Piłki Nożnej Sołectw,
Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej oraz Międzyszkolnego
Turnieju Piłki Siatkowej, które odbyły się w pierwszy dzień
obchodów święta Gminy Bulkowo. Dyplom oraz nagrodę
rzeczową dla ucznia Szkoły Podstawowej w Nowych
Krubicach Piotra Gutowskiego za wyróżnienie w etapie
gminnym V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn.
"Bezpiecznie na wsi - zwierzaki to nie pluszaki"
organizowanego dla uczniów szkół podstawowych przez
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział
Regionalny w Warszawie, Placówka Terenowa w Płocku przekazał Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk wraz
z Przedstawicielem Placówki Terenowej KRUS w Płocku.
Kolejny podniosły moment to wręczenie wyróżnień
wraz z wyrazami podziękowania dla wolontariuszy, którzy
odznaczyli się swoją postawą i bezinteresownym
zaangażowaniem w pomoc dla najbardziej potrzebujących.
Wyróżnienia zostały wręczone przez Wójta Gminy Bulkowo
oraz Prezes Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” Krystynę
Stankiewicz. Wówczas nastąpiło również rozstrzygnięcie
Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Gmina moich
marzeń”, gdzie zostały wręczone nagrody rzeczowe oraz
dyplomy dla zwycięzców oraz dyplomy dla pozostałych,
którzy nie znaleźli się na podium.
Wśród przygotowanych atrakcji najwięcej emocji
i pozytywnych odczuć budził Turniej Sołectw, który cieszy
się ogromnym powodzeniem. 11 sołeckich drużyn
próbowało swoich sił w pięciu konkurencjach. Pierwsze
miejsce zdobyło sołectwo Włóki, zaś na drugim miejscu
znalazło się sołectwo Stare Łubki, na trzecim – sołectwo
Sochocino Praga. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, puchary
oraz nagrody rzeczowe, zaś pozostałe drużyny pamiątkowe
dyplomy i puchary, które wręczył Wójt Gminy wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy. W tym momencie
rozstrzygnięto także przeprowadzony przez Stowarzyszenie
„Nasza Przyszłość” Turniej Tenisa Stołowego oraz Konkurs
kulinarny "Smaki naszej Gminy" w ramach V Dni Bulkowa.
Zwyciężyła Pani Anastazja Strzelczak, drugie miejsce zajęła
Pani Elżbieta Szmulewicz, trzecie – Pani Karolina
Chmielewska. Dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe
wręczył Gospodarz Gminy wraz z Wiceprzewodniczącym
Rady Gminy Jarosławem Matuszewskim.
Wręczenie nagród zostało poprzedzone występem
Gwiazdy wieczoru. Tłum do wspólnej zabawy porwał zespół
ETNA. Po występie wokalistka zespołu ochoczo rozdawała
autografy i robiła pamiątkowe zdjęcia z mieszkańcami.
Podczas Dni Bulkowa odbył się również XIII Festyn
Rodzinny
Stowarzyszenia
„Nasza
Przyszłość”.
Organizowane były tu konkursy i zabawy dla dzieci, lecz
największym zainteresowaniem cieszyła się kawiarenka ze
słodkościami, lodami i ciepłymi napojami. Stoisko z „małą
gastronomią” zorganizowała również Szkoła Podstawowa

w Nowych Łubkach, zaś Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Blichowie wystawił swoje rękodzieła oraz oferował
słodycze. Mieszkańcy mogli zapoznać się z działalnością
takich instytucji jak Powiatowy Urząd Pracy w Płocku,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku,
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Płocku. Ze
swoimi stoiskami zawitali podopieczni Domu Pomocy
Społecznej w Brwilnie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Mirosławiu, członkowie Stowarzyszenia KulturalnoSpołecznego „Żurawianki”, pracownicy Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bulkowie, pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bulkowie, którzy popularyzowali
stoisko nowopowstałego Wolontariatu Gminy Bulkowo,
grupa młodzieży z Płocka promująca Światowe Dni
Młodzieży oraz członkowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony
Przyrody z Bulkowa .
Organizatorzy V Dni Bulkowa mogli liczyć tradycyjnie
na gest dobrej woli sponsorów: Abdelmottaleb Doulan
Prezes Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów
Elektronicznych CeMat '70 S.A., Małgorzata Petera Prezes
Zarządu
Banku
Spółdzielczego
w Staroźrebach,
Włodzimierz Pokorski, Wojciech Wachol Firma Usługowo –
Techniczna WAPO -TECH S.C., Arkadiusz Jażdżyk
Dyrektor Oddziału „REMONDIS” Sp. z o.o., Anna Jeziak

„AMK-TRANS” Firma - Handlowo - Usługowa, Łukasz
Nowak EDP Reneewables Polska Sp. z o. o., Zygfryd
Behrendt Gospodarstwo Rolne Dzierżanowo Osada, Mariusz
Guziński U.S.T. Handel Żwirem – Mariusz Guziński, Marian
Gorzelany Zakład Usługowo Handlowy, Krzysztof Osiecki
"AMBRA" Club, Ireneusz Kwiatkowski „Waren Group” Sp.
z o. o., Przeradzki Marek Usługi Transportowe, Małgorzata
Kępka Sklep Wielobranżowy „Marta”, Olga Skibińska
P.P.H.U. „OLATRANS”, Michał Przepiórski Piekarnia
Blichowo, Rajmund Kusy Zakład Betoniarsko –
Nagrobkowy.
Dni Bulkowa wpisały się na stałe w kalendarz imprez
gminnych. Organizowane są przede wszystkim z myślą
o mieszkańcach, którzy mogą wówczas miło spędzić
czerwcowy weekend na łonie natury, podczas wspólnej
zabawy. Jesteśmy wdzięczni naszym mieszkańcom za
niezawodne przybycie i udział w naszym wspólnym święcie.
Ogromne podziękowania należą się również sponsorom,
ponieważ dzięki ich wsparciu udało się zrealizować masę
pomysłów, a wiele upominków i wartościowych nagród
trafiło w ręce uczestników biorących udział w rozgrywkach
sportowych i konkursach. Już dziś zapraszamy na kolejne
Dni Bulkowa.

Informacja o Punktach Przedszkolnych
Z dniem 30 czerwca 2015r. zakończył się Projekt „Do
Przedszkola” realizowany przez Fundację Edukacji
Przedszkolnej we Wrocławiu w partnerstwie z Gminą
Bulkowo. Na realizację tego projektu Lider - Fundacja
Edukacji Przedszkolnej z Wrocławia, oraz partnerzy: Gmina
Bulkowo, Sierpc i Potworów, otrzymały łącznie
dofinansowanie w kwocie 1 831 500,01 zł. Wartość projektu
wynosi 1 980 000,01 zł, natomiast wkład niefinansowy
Gminy czyli m.in. udostępnienie ogrzanych i oświetlonych
pomieszczeń to kwota 148 500,00 zł.
W związku z zobowiązaniem Gminy do utrzymania
ciągłości projektu przez okres co najmniej 2,5 roku a przede
wszystkim oczekiwaniami mieszkańców dotyczącymi
zapewnienia edukacji przedszkolnej na terenie Gminy
II Międzyszkolny
W dniu 3 czerwca 2015 roku w Szkole Podstawowej
im. Ks. Jana Twardowskiego w Nowych Krubicach odbył
się II Międzyszkolny Dzień Profilaktyki. W tegorocznym
spotkaniu, przebiegającym pod hasłem „Zachowaj trzeźwy
umysł”, uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy
Bulkowo Gabriel Graczyk, Radny Rady Gminy Ryszard
Marciniak, Kierownik Posterunku w Bodzanowie, st. asp.
Wojciech Koper, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bulkowie Aniela Kopaczewska, Dyrektorzy
Szkół wraz z uczniami szkół podstawowych z terenu gminy
Bulkowo oraz licznie przybyli rodzice.
Inicjatorami dnia profilaktyki byli: Przewodnicząca
Rady Rodziców Pani Ewa Wiercioch wraz z rodzicami oraz
Dyrektor Szkoły w Nowych Krubicach wraz z
nauczycielami. Współorganizatorem imprezy została
Gminna
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w Bulkowie, natomiast Honorowy patronat
nad przedsięwzięciem objął Wójt Gminy Bulkowo.

Bulkowo od dnia 01.07.2015 r. Punkty Przedszkolne
funkcjonują dalej na dotychczasowych warunkach.
Po zakończeniu realizacji projektu Punkty Przedszkolne
prowadzone są przez Gminę Bulkowo, pozostając w
dotychczasowych lokalizacjach:
1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Bulkowie, Filia we Włókach, Włóki 16, 09-454 Bulkowo,
2. ZSO w Blichowie, Blichowo 61, 09-454 Bulkowo,
3. Worowice 57A, 09-454 Bulkowo,
Informacji na temat funkcjonowania Punktów
Przedszkolnych udziela Pani Hanna Włodarska - Urząd
Gminy Bulkowo pok. nr 9, tel. kont. 24 265-20-13 wew. 17.
W każdym Punkcie Przedszkolnym przewidzianych jest 15
miejsc.

Dzień Profilaktyki

Uroczystość rozpoczął spektakl profilaktyczny pt.
„Zagubiony książę” przygotowany przez uczniów SP
w Nowych Krubicach. Następnie odbyły się zajęcia dla
dzieci klasy IV-VI uczestniczyły w warsztatach
prowadzonych
przez
Panią
inspektor
Katarzynę
Staniszewską, pracownika Wydziału Prewencji Komendy
Miejskiej Policji w Płocku, a klasy 0-III pod okiem
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pielęgniarki Pani Ewy Rembiewskiej poznawały zasady
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Druga część uroczystości dostarczyła uczestnikom
jeszcze więcej wrażeń, rozstrzygnięto konkurs plastyczny
o tematyce profilaktycznej, a na boisku szkolnym przy
pięknej słonecznej pogodzie na dzieci czekało wiele
atrakcji, m.in. ogromny dmuchany zamek, na którym dzieci
bawiły się przez całą imprezę. Każdy mógł z bliska obejrzeć
samochód policyjny, sprawdzić swoje umiejętności na
symulatorze jazdy motorowerem. Zachwyt wszystkich
uczestników wzbudził pokaz tresury psa policyjnego. Swoje
umiejętności zaprezentowali również strażacy z jednostki
OSP z Bulkowa. Wszystkie te atrakcje były możliwe dzięki
niezwykłej życzliwości Komendanta oraz pracowników
Komendy Miejskiej Policji w Płocku, którzy ponownie
z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w organizację
dnia profilaktyki.

Jednym słowem - mnóstwo pozytywnej energii
i dobrej zabawy dla każdego!. W dzisiejszej, niewątpliwie
trudnej, rzeczywistości, coraz młodsze dzieci narażone są na
różnego rodzaju zagrożenia. Jednym ze sposobów
uchronienia najmłodszych przed tymi zagrożeniami jest
uświadomienie im oraz ich rodzicom, że takie zagrożenia
istnieją oraz nauczenie, jak się przed nimi zabezpieczyć
i gdzie szukać pomocy.
.

Inwestycje
Projekt "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego
rozwoju subregionu"
W dniu 30 czerwca 2015 roku zakończył się projekt
3) Strategia zintegrowanego transportu,
partnerski realizowany ze Związkiem Gmin Regionu
4)Strategia rewitalizacji obszarów miejskich,
Płockiego pn. "Współpraca w ramach Obszaru
5)Zintegrowana
strategia
rozwoju
Obszaru
Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej.
zintegrowanego rozwoju subregionu" w ramach którego
W ramach tego projektu, również została wykonana
gmina Bulkowo została uwzględniona w pięciu programach dokumentacja projektowo-kosztorysowa na termorozwoju pn.:
modernizację budynków użyteczności publicznej, tj.
1) Strategia efektywności energetycznej,
budynek remizy w Bulkowie oraz budynek remizy
2) Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej,
w Worowicach.
Modernizacja drogi gminnej Worowice - Krubice Stare
W dniu 21 lipca 2015 r. została podpisana umowa robót związanych z modernizacją drogi to 30 września 2015
z firmą PPHU RAWI-KRUSZ, Waldemar Jędraszczak na r., Wartość inwestycji wynosi 127 057,16 zł, natomiast 50 %
wykonanie zadania pn. „Przebudowa – modernizacja drogi pochodzi ze środków związanych z wyłączeniem gruntów
gminnej nr 290415W relacji Worowice – Krubice Stare”.
rolnych z produkcji w ramach środków z Urzędu
W ramach tej inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
żwirowa na odcinku o długości 2,1 km. Termin zakończenia

Zawody Sportowo-Pożarnicze 2015
Po raz kolejny na placu przy dworku w Worowicach
04 lipca 2015 roku odbyły się Gminne Zawody Sportowo –
Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Bulkowo. Organizatorami zawodów byli Zarząd Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Bulkowie oraz Wójt Gminy Bulkowo. Cały przebieg
zawodów był komentowany przez druhnę Anetę
Chmielewską.

Celem zawodów było nieustanne podnoszenie
sprawności i gotowości bojowej strażaków, a także promoStrona 4

wanie ruchu strażackiego lokalnemu społeczeństwu,
a w szczególności młodzieży.
Rywalizację poprzedziła polowa Msza Święta, którą
odprawił Kapelan Gminny ZOSP RP w Bulkowie ks. Jan
Żółtowski. Następnie otwarcia zawodów dokonał Wójt
Gminy Bulkowo.
Odprawę
wszystkich jednostek
przeprowadził Komendant Gminny ZOSP RP w Bulkowie
druh Bogdan Matczak.
Wśród gości obecni byli Andrzej Kuliński - Radny
Powiatu Płockiego, Radni Rady Gminy Bulkowo oraz
Sołtysi.

Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach:
sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz
ćwiczenie bojowe. Rozgrywane konkurencje sportowo–
pożarnicze były okazją do sprawdzenia przygotowania
kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków
poszczególnych jednostek oraz sprawdzenia sprawności
sprzętu, jaki znajduje się na ich wyposażeniu. Komisję
sędziowską powołał Komendant Miejski PSP w Płocku.
W jej skład weszli:
• przewodniczący bryg. Piotr Rakowski
• mł. bryg. Adam Bronka
• st. ogniom. Zofia Dziugan
• sekcyjny Łukasz Szymański
Komisja sędziowska bardzo profesjonalnie oceniła
organizację, przygotowanie i przebieg zawodów, po
podsumowaniu wyników ustaliła następującą kolejność
miejsc:
Grupa A (męskie drużyny pożarnicze)
1 miejsce OSP Nowe Łubki
2 miejsce OSP Bulkowo
3 miejsce OSP Worowice
4 miejsce OSP Blichowo
5 miejsce OSP Nadułki
6 miejsce OSP Pilichówko
Grupa C (kobiece drużyny pożarnicze)
1 miejsce OSP Worowice
Po zakończeniu rywalizacji nastąpiło uroczyste
wręczenie statuetek, nagród rzeczowych oraz dyplomów.
Radny Andrzej Kuliński po raz kolejny ufundował puchar

dla Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bulkowie za
popularyzowanie oraz wzorowe przygotowanie Gminnych
Zawodów Sportowo – Pożarniczych.
Na zakończenie Wójt Gminy Bulkowo oraz Prezes
ZOSP RP w Bulkowie podziękowali strażakom za
profesjonalne podejście do zawodów, za zaangażowanie oraz
hart ducha.
Wójt Gminy podziękował wszystkim osobom
zaangażowanym w przygotowanie terenu i sprawny przebieg
imprezy. W sposób szczególny dziękował pracownikom
Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Bulkowie
na czele z jej kierownikiem, pracownikom GCI oraz
Prezesowi
OSP
Bulkowo
Druhowi
Piotrowi
Kaźmierowskiemu.
Jesteśmy
wdzięczni
za
wsparcie
rzeczowe
tegorocznych zawodów pożarniczo-gaśniczych Panu
Henrykowi Ossowskiemu
przedstawicielowi Firmy
Handlowo –Usługowej „Chemirol”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie laureatami XI edycji
„Konkursu – zbiórka makulatury”
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
w Blichowie zajęli I miejsce w województwie
mazowieckim w XI edycji „Konkursu – zbiórka
makulatury”
organizowanego
przez
Departament
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego, w kategorii: szkoły podstawowe z liczbą
uczniów od 101 do 400. Uczniowie uzyskali 70 punktów.
W ramach konkursu Samorząd Uczniowski Szkoły
Podstawowej w Blichowie zorganizował w marcu
bieżącego roku zbiórkę makulatury, którą następnie
przekazano do punktu odbioru makulatury w Płocku.

Podstawowej w Blichowie wraz z opiekunem Samorządu
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Blichowie pojechali
do siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na
rozstrzygnięcie konkursu.

Podczas uroczystej gali Pan Tomasz Krasowski,
dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
podkreślił ogromne znaczenie segregacji odpadów, dzięki
której dłużej można korzystać z dostępnych zasobów oraz
poinformował, że podczas tegorocznej edycji konkursu
W kwietniu 2015 r. wysłano do Departamentu zebrano 11 tysięcy ton makulatury, co oznacza uratowanie
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 187 tysięcy drzew. Reprezentantom zwycięskich szkół
Mazowieckiego raport z przeprowadzonej akcji. 18 wręczono dyplomy i nagrody, a po wykonaniu
czerwca 2015 r. 10 reprezentantów uczniów Szkoły pamiątkowych zdjęć uczestnicy gali zostali zaproszeni na
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poczęstunek. Uczniowie przybyli na galę zostali nagrodzeni
wycieczką do warszawskiego ZOO, w którym ciekawie
spędzili popołudnie.
Zwycięskim szkołom przyznano również nagrody
rzeczowe. Szkoła Podstawowa w Blichowie otrzymała:
zestaw
dwóch
bezprzewodowych
mikrofonów

z wyposażeniem i statywem, tablicę magnetyczną, makatki
„Uczymy się recyklingu” oraz 10 gier edukacyjnych „Sylaby
w dominie”. Dyrekcja, uczniowie i opiekun Samorządu
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Blichowie składają
podziękowanie Wójtowi Gminy Bulkowo Panu
Gabrielowi Graczykowi, za pokrycie kosztów przejazdu.

Zagraniczna delegacja w Gminie Bulkowo
W dniu 18 maja 2015 r. podejmowaliśmy zagraniczną delegację związaną
z firmą CeMat’70 S.A. Naszymi gośćmi byli: Prezes Zarządu „CeMat’70” S.A
Doulan Abdelmottaleb (trzeci od lewej), Prezes a zarazem właściciel firmy
„Vitral Ovenlys” Jens Borelli-Kjaer (drugi od lewej), wiceprezes firmy „Topsil”
Eivind Dam Jensen (czwarty od lewej).
Celem wizyty było zapoznanie gości z Gminą oraz możliwościami
inwestycyjnymi, m.in. na terenach firmy CeMat’70 S.A. położonych
w Blichowie.

Procedura skierowania osoby uzależnionej do GKRPA oraz
na leczenie odwykowe
Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest
dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony
wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania
spraw o przymusowe leczenie są wydziały rodzinne i
nieletnich w Sądach Rejonowych. Przepisy regulujące
procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu zawiera
ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Procedurę zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu
do leczenia odwykowego można uruchomić poprzez złożenie
wniosku z opisem niepokojącej sytuacji do Gminnej Komisji
Rozwiązywania problemów Alkoholowych przy Wójcie
Gminy Bulkowo. W myśl ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi postępowanie
takie można rozpocząć, jeśli dotyczy ono osoby, która w
związku z nadużywaniem alkoholu powoduje rozpad życia
rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy,
systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej
uwzględniając powyższe aspekty lub zgłosić problem na
miejscu w Urzędzie Gminy Bulkowo pok. nr 18, gdzie
odpowiedni pracownik, pełniący funkcję koordynatora
GKRPA pomoże wpisać wszelkie niezbędne informacje.
Warto pamiętać, że taki wniosek może złożyć każdy, kto
dostrzega problem alkoholowy w określonej rodzinie –
zarówno osoba spokrewniona jak i nie. Do zgłoszenia
problemu są zobligowani również pracownicy socjalni,
asystenci rodziny, pracownicy placówki, do której
uczęszczają małoletnie dzieci, kuratorzy czy policja.
Komisja stara się podjąć współpracę z osobą, która zgłasza
problem i, jeśli jest to wskazane, udzielić jej odpowiedniej
pomocy.
Procedura skierowania osoby uzależnionej na leczenie
nie jest prosta, ponieważ w myśl przytoczonej już
wcześniej ustawy „poddanie się leczeniu odwykowemu jest
dobrowolne”. Jednak istnieją wyjątki od tej reguły, które
wiążą się z działaniami, jakie musi podjąć Komisja, a
później Sąd, by skierować na terapię osobę, która odmawia
leczenia. Każde z wymienionych niżej działań jest
związane z określonym przez kodeks postępowania
administracyjnego oraz ustawy czasem trwania procedur.
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Może zdarzyć się, że cała procedura będzie trwała nawet
kilkanaście miesięcy. I właśnie dlatego warto rozpocząć ją
jak najwcześniej.
Osoba, której dotyczy wniosek złożony w Gminnej
Komisji, zostaje najpierw zaproszona na posiedzenie
członków GKRPA w celu przeprowadzenia rozmowy. Na
spotkaniu ten, kto ma problem z nadużywaniem alkoholu,
może dowiedzieć się, gdzie i w jaki sposób uzyskać pomoc.
Jest także motywowany do podjęcia kontaktu z placówką
odwykową. Często zdarza się, że już samo zaproszenie na
taką rozmowę daje osobie uzależnionej motywację do
podjęcia leczenia oraz uświadamia istnienie problemu
alkoholowego i wskazuje konkretne rozwiązania. Osoba,
której dotyczy wniosek może zatem podjąć dobrowolnie
terapię.
Wśród metod leczenia alkoholizmu dominuje
psychoterapia uzależnionego. Program zdrowienia, zmiana
sposobów myślenia. Często w leczeniu alkoholizmu
hospitalizuje się pacjenta, można również leczyć pacjenta
farmakologicznie.
Jedną z metod leczenia alkoholizmu jest też
implantacja disulfiramu. Disulfiram to lek, zawarty jest
w Anticolu, Esperalu lub Antabus i zmienia sposób reakcji
organizmu w rozkładaniu (metabolizmie) alkoholu. Osoba
pijąca alkohol podczas stosowania leku zawierającego
disulfiram
np.
esperal,
będzie
doświadczała
nieprzyjemnych objawów, takich jak silne nudności,
wymioty i ból głowy. Objawy te mają za zadanie
zniechęcić do picia alkoholu, poprzez dawanie
nieprzyjemnych objawów. Komisja zgodnie z swoimi
zadaniami może sfinansować koszt zabiegu implantacji
disulfiramu osobie zainteresowanej tą formą leczenia, lub
finansować koszty zakupu innych leków wspomagających
terapię odwykową np. anticol.
W przypadku gdy wezwany nie stawi się na
posiedzenie Komisji w wyznaczonym terminie, ponawia się
wezwanie. Dwukrotne zignorowanie pisma przez osobę
uzależnioną, może skutkować skierowaniem sprawy do
Sądu. Warto podkreślić, że według kodeksu postępowania
administracyjnego pismo uważa się za doręczone po
upływie 14 dni od jego awizowania, nawet w przypadku

jego nieodebrania. Zatem próby nie odbierania
wezwań nie zatrzymują procedury skierowania na leczenie
odwykowe. Decyzję o skierowaniu wniosku o objęcie
przymusowym leczeniem odwykowym podejmuje Komisja
na swym posiedzeniu po zapoznaniu się ze zgromadzoną w
sprawie dokumentacją.
Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że
nadużywają alkoholu mogą być również kierowane na
badanie przez biegłych (psychologa i psychiatrę), koszty
badań ponosi Urząd Gminy Bulkowo z funduszy GKRPA.
Specjaliści mają za zadnie wydanie opinii dotyczącej
uzależnienia od alkoholu, a także ewentualne wskazanie
rodzaju zakładu leczniczego. Uzależniony otrzymuje
wezwanie z wyznaczonym czasem i miejscem badania.
Jeśli się nie stawi, to może być doprowadzony przez
Policję.
W przypadku gdy opinia lekarsko-psychologiczna
stwierdza, że osoba jest uzależniona od alkoholu i wymaga
specjalistycznego leczenia, Gminna Komisja składa
wniosek do Sądu Rodzinnego. Sąd rejonowy – właściwy
według miejsca zamieszkania, orzeka o zastosowaniu
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Sąd może,
jeśli uzna to za niezbędne, oddać osobę badaną na
obserwację w zakładzie leczniczym na czas nie dłuższy niż
dwa tygodnie (w wyjątkowych przypadkach może
przedłużyć ten termin do 6 tygodni). Ważne jest, że przed
wydaniem postanowienia sąd wysłuchuje osobę, której
dotyczy to postępowanie. Rozprawa sądowa powinna
odbyć się w terminie miesiąca od wpłynięcia wniosku. W
przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa sąd
może zarządzić przymusowe doprowadzenie przez Policję.
Postępowanie przed Sądem jest dla osoby uzależnionej
bezpłatne, koszty sądowe ponosi Urząd Gminy Bulkowo
z funduszy GKRPA. Po rozprawie Sąd wydaje orzeczenie o
obowiązku poddania się leczeniu i wskazuje na formę w

jakiej powinno się odbywać. Sąd może na podstawie
zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika,
świadków, wywiadu Policji) wydać następujące orzeczenie:
- oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,
- orzec obowiązek leczenia odwykowego w otwartym
(niestacjonarnym) zakładzie leczniczym (czyli poradni) lub
w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym, czyli szpitalu).
Obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak
wymaga tego sam cel leczenia, ale nie dłużej niż 2 lata. Na
czas trwania tego obowiązku sąd może ustanowić kuratora.
Jednak najpierw wzywa się osobę, która została
zobowiązana do poddania się terapii, do dobrowolnego
stawiennictwa we wskazanym zakładzie lecznictwa. Jeżeli
nadużywający alkoholu uchyla się od wykonania
postanowienia sąd zarządza przymusowe doprowadzenie
do zakładu przez Policję.
W 2015 roku w Urzędzie Gminy, jak w minionych
latach funkcjonuje Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
powołany przez Wójta Gminy Bulkowo oraz Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Terapeuta ds. uzależnień przyjmuje w I i III piątek każdego
miesiąca w pokoju nr 23 (sala posiedzeń) w godzinach od
13.30 do 18.00. Dzięki współpracy Komisji z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bulkowie oraz ZSO
Blichowo funkcjonuje Punkt Poradnictwa Psychologicznego dla rodziny działający w Urzędzie Gminy
Bulkowo
oraz
ZSO
Blichowo.
Wszystkich
zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnej porady oraz
pomocy prosimy o wcześniejszy kontakt pod numer tel. 24
265 20 13 wew. 13 lub stawiennictwo w godzinach
funkcjonowania Punktu.
Warto tu podkreślić, że wszelka pomoc w zakresie
uzależnień udzielana jest BEZPŁATNIE. Zachęcamy
zatem do skorzystania!

Informacje sportowe
W dniu 07 czerwca 2015 r. w remizie OSP
w Bulkowie odbyło się historyczne Zebranie Założycielskie
Klubu Sportowego „ZJEDNOCZENI” Bulkowo. Przez
wielu długo oczekiwane zebranie przebiegało w bardzo
miłej atmosferze przy prawie 40-stu osobowej liczbie
uczestników. Dzięki poprowadzeniu spotkania przez
Dyrektora SP w Rogotówrsku - Pana Waldemara
Grodkiewicza - zebranie miało charakter niezwykle
profesjonalny. Poza zawodnikami klubu sportowego,
w spotkaniu
uczestniczyły
również Władze
gminy
Bulkowo. Oprócz Wójta Gminy Bulkowo – Gabriela
Graczyka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo –
Andrzeja Krokowskiego, obecni byli również Radna
Jolanta Leszczyńska oraz Radny Mieczysław Józwiak.
Wójt Gminy Bulkowo pozytywnie wyraził się
o współpracy Gminy z klubem.. Ponadto, przedstawił
proces obecnie trwającej modernizacji pełnowymiarowego
boiska do piłki nożnej w Bulkowie oraz już wykonanych
inwestycji związanych z infrastrukturą sportową.
Podczas zebrania podjęto sześć uchwał, w drodze których
wybrano m.in. pięcioosobowy Zarząd Klubu oraz organ
kontroli wewnętrznej (Komisję Rewizyjną). Prezesem

został Krzysztof Jakubiak, Wiceprezesem - Marcin
Przedpełski, Sekretarzem - Mateusz Łaciński, Skarbnikiem
Marta Grodkiewicz oraz Członkiem Zarządu – Bartosz
Wójtewicz. Natomiast Komisja Rewizyjna klubu
sportowego składa się z następujących osób:
Przewodniczący – Piotr Traczyk oraz dwóch członków –
Przemysław Józwik i Przemysław Bandych.
Przed klubem stoi nie lada wyzwanie, a najbliższy rok
pokaże ile jest on w stanie osiągnąć i czy jest zdolny
odpowiednio się przygotować do jeszcze poważniejszych
wyzwań sportowych.
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Forum Gospodarczo-Samorządowe
W dniu 2 czerwca 2015r. w Gminie Bulkowo odbyło Krokowski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bulkowo
się Forum Gospodarczo-Samorządowe. Honorowy patronat Jarosław
Matuszewski.
Podczas
forum
zostały
nad wydarzeniem objął Poseł na Sejm RP, Przewodniczący przedstawione prezentacje, których zadaniem było w
Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki wyczerpujący sposób przekazanie przedsiębiorcom
Regionalnej Piotr Zgorzelski oraz Starosta Płocki Mariusz informacji na następujące tematy: „Samorząd plus
Bieniek. Spotkanie było adresowane do wszystkich gospodarka”, „Formy wsparcia dla pracodawców i
przedsiębiorców z terenu gminy. To właśnie oni są siłą przedsiębiorców”, „Współpraca Izby Gospodarczej
napędową dla postępu gospodarki, tworzą miejsca pracy, Regionu Płockiego z przedsiębiorcami”, „Informacje nt.
przyczyniają się do poprawy sytuacji ekonomicznej.
pozyskiwania środków unijnych”. Dla wszystkich
Wszystkich zgromadzonych gorąco powitał Wójt przedsiębiorców z terenu Gminy Bulkowo zostały
Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk, który podkreślał, jak przygotowane wyjątkowe podziękowania z okazji 25-lecia
ważną kwestią dla gminy jest rozwój przedsiębiorczości. polskiej transformacji oraz za wkład własny w rozwój
Następnie głos zabrali odpowiednio: Starosta Płocki polskiej gospodarki. Listy okolicznościowe podpisali
Mariusz Bieniek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński,
w Płocku Małgorzata Bombalicka, Członek Zarządu Izby Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Zgorzelski,
Gospodarczej Regionu Płockiego, Radny Powiatu Starosta Płocki Mariusz Bieniek oraz Wójt Gminy
Płockiego Jarosław Dorobek, Członek Zarządu Izby Bulkowo Gabriel Graczyk.
Gospodarczej Regionu Płockiego Paweł Kłobukowski
Spotkanie zakończyła otwarta dyskusja uczestników
(Firma Boruta Motors Auto Sklep), przedstawiciel forum, do której żywo zachęcał Wójt. Gospodarz gminy
Oddziału Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów serdecznie podziękował gościom za merytoryczne
Unijnych w Płocku Bartłomiej Głowacki. Prelegenci i wyczerpujące wypowiedzi, a przede wszystkim Staroście
w swoich przemowach poinformowali o możliwościach Płockiemu za cenną inicjatywę spotkań, zaś przybyłych
współpracy
z
przedstawionymi
instytucjami przedsiębiorców zachęcał do współpracy z prezentowanymi
i organizacjami. W spotkaniu uczestniczyli również instytucjami i organizacjami oraz oferował wszechstronną
Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo Andrzej pomoc ze strony Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacje dla mieszkańców
Nowa siedziba punktu dystrybucji produktów spożywczych z Banku Żywności
Uprzejmie informujemy, że od lipca 2015 roku punkt dystrybucji produktów
spożywczych z Banku Żywności znajduje się w odnowionym budynku dawnego
punktu skupu mleka koło remizy OSP Bulkowo.
Jest to przykład kolejnego budynku na terenie Gminy, który w nowej formie
służy mieszkańcom.

Świetlica Wiejska w Bulkowie
Informujemy, że funkcjonuje Świetlica Wiejska w Bulkowie, administrowana
przez Klub Sportowy Zjednoczeni Bulkowo. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych do korzystania ze świetlicy wiejskiej. Wszelkich informacji
o funkcjonowaniu świetlicy udzielają członkowie zarządu Klubu Sportowego
Zjednoczeni Bulkowo.
W sierpniu składamy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Przypominamy, że 31 sierpnia 2015 roku upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z wypełnionym wnioskiem składamy faktury za zakup
oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 30 lipca 2015 r. oraz wypełnione zestawienie faktur. Wnioski
przyjmowane są w pokoju nr 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.
Wydawca:
Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo. Kontakt 24 265 20 13,
e-mail: gmina@bulkowo.pl
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