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V Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości
W dniu 10 listopada 2015r. w Blichowie odbyły się V Gminne Obchody
Narodowego Święta Niepodległości zorganizowane przez Wójta Gminy Bulkowo
oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Blichowie. W obchodach uczestniczyli
m.in.: Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo Andrzej Krokowski wraz z radnymi
i sołtysami, poczty sztandarowe OSP z terenu gminy oraz szkolne poczty
sztandarowe, przedstawiciele szkół wraz z uczniami, harcerze, pracownicy urzędu
i mieszkańcy gminy. Na okoliczność Święta swój list przesłał Poseł na Sejm
Maciej Małecki, który nie mógł osobiście uczestniczyć w obchodach.
Obchody zainaugurował podniosły gest złożenia kwiatów pod tablicą na
terenie „Starej Plebanii”, która upamiętnia mieszkańców gminy Bulkowo - ofiary
II wojny światowej. W piwnicy znajdującej się obok budynku „Starej Plebanii”
w latach 40-tych ubiegłego wieku znajdował się areszt, następnie wybudowano
osobny budynek z celami, w którym przesłuchiwano i torturowano wielu
mieszkańców gminy Bulkowo. Jedną z ofiar II wojny światowej był mieszkaniec Daniszewa, który stracił tam życie.
Momentowi złożenia kwiatów towarzyszyli Harcerze z 44 Drużyny Starszoharcerskiej „SFORA”
w Blichowie, którzy wystawili wartę honorową. Jednocześnie rozpoczęła się rowerowa sztafeta niepodległościowa
z Blichowa do Czerwińska. Jednakże warunki pogodowe sprawiły, że biało-czerwona flaga została przewieziona do
Bodzanowa samochodem osobowym, skąd dalej powędrowała do Czerwińska.
Podczas odprawionej mszy św. koncelebrowanej w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym Świętej Anny
w Blichowie przez Ks. Dziekana Jana Żółtowskiego oraz proboszcza Ks. Wicedziekana Włodzimierza
Dzieńkowskiego piękne kazanie wygłosił Ks. Dziekan Jan Żółtowski.
Po modlitwie obchody kontynuowane były w remizie OSP w Blichowie. W obecności pocztów
sztandarowych i biało-czerwonej flagi został odśpiewany hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości należą do wzruszających wydarzeń, które za każdym razem
budzą w Polakach patriotycznego ducha. Podczas spotkania Wójt Gminy Bulkowo słusznie powiedział, że „Dzisiaj
musimy budować nowy patriotyzm. Patriotyzm, który wpatrzony jest w przyszłość, ale musi mieć też korzenie
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Muzyka, gra świateł i cieni dostarczyły widzom wielu
wzruszeń. Pozwoliły wzbudzić uczucia patriotyzmu,
skłaniały do refleksji. Uczniowie z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Blichowie zaprezentowali swoje
niezwykłe umiejętności wokalne i aktorskie, czego
dowodem było nie tylko wzruszenie widzów, ale też
owacje po zakończonym spektaklu.

w przeszłości. Musi mieć pamięć, bo nie ma patriotyzmu
bez pamięci.” Nie należy zapominać, że historia Święta
Niepodległości jest pełna niepokojących momentów,
kiedy to święto zostało ustanowione ustawą z 23
kwietnia 1937r., aby następnie zostało zniesione ustawą
Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945r. oraz
szczęśliwie przywrócone za sprawą działalności związku
zawodowego „Solidarność” w 1989r.
Pani Iwona Fijałkowska i Pan Paweł Passon,
którzy tego dnia wcielili się w rolę konferansjerów,
w wyjątkowy sposób zapowiedzieli program artystyczny
w niezwykłym wykonaniu uczniów ZSO w Blichowie
nawiązujący do historycznych wydarzeń pt. „Pisk
Białego Orła”. Jego fabuła została oparta na
metaforycznej historii Białego Orła. Uczniowie
w piosence zaprezentowali nie tylko historię Polski, ale
przede wszystkim miłość do ojczyzny. Każda piosenka
miała też szczególną oprawę, którą stał się teatr cieni.

Miłym akcentem na zakończenie była wspólna
biesiada przy „wojskowej grochówce” oraz swojskim
bigosie z kuchni polowej, gdzie każdy mógł skosztować
tych wyjątkowych potraw. Był to czas, by porozmawiać
i cieszyć się z wolności i niepodległości naszej ojczyzny.
To była piękna lekcja szacunku wobec tradycji, pamięci
o historii i miłości do ojczyzny.
W dniu 12 listopada 2015r. Wójt Gminy Bulkowo
Gabriel Graczyk wraz z pracownikami urzędu oraz
Przewodniczącym Rady Gminy Bulkowo wraz z radnymi
złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze pod tablicą
upamiętniającą zbrodnię katyńską i katastrofę lotniczą pod
Smoleńskiem.

Spotkanie z odznaczonymi nauczycielami
W dniu 9 listopada 2015r. Wójt Gminy Bulkowo
Gabriel Graczyk spotkał się z nauczycielami
uhonorowanymi podczas uroczystości z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, która odbyła się 26 października
2015 r. w Zespole Szkół nr 6 w Płocku.
Z grona pedagogicznego Gminy Bulkowo
odznaczenie państwowe - Brązowy Krzyż Zasługi
otrzymał Przemysław Szelągowski Wicedyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Blichowie.
Medalami Komisji Edukacji Narodowej zostali
uhonorowani:
1.
Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Bulkowie:
- Iwona Przedpełska,
- Krystyna Sankiewicz,
- Barbara Skorupska.
2.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych
Łubkach Ryszard Dobrowolski.
W spotkaniu w Urzędzie Gminy Bulkowo udział
wzięła również Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie Marta Szumska i Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Blichowie Joanna
Grzywińska-Dybek oraz Inspektor do spraw oświaty
i sportu Hanna Włodarska. Wójt Gminy Bulkowo
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skierował słowa uznania do odznaczonych nauczycieli
oraz życzył samych sukcesów na polu zawodowym
i nieustającej satysfakcji z pełnienia szlachetnej służby na
rzecz młodych pokoleń. Spotkanie było świetną okazją do
rozmów i wymiany poglądów na temat oświaty, a przede
wszystkim szkolnictwa na terenie Gminy Bulkowo.
Jesteśmy dumni, że nauczyciele z terenu naszej
Gminy zostali docenieni w tak wyjątkowy sposób.
Wierzymy, że to nie koniec sukcesów i życzymy
kolejnych nagród oraz odznaczeń za zasługi poniesione na
polu oświaty dla naszych najmłodszych latorośli.

Inwestycje
Projekty zrealizowane w 2015 roku:

W dniu 30 października 2015 r. Gmina Bulkowo zakończyła realizację wspólnego projektu pt.
„Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. Oprócz
Gminy Bulkowo, partnerami również była Gmina Staroźreby oraz Miasto i Gmina Gąbin. W ramach projektu
opracowany został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bulkowo na lata 2015-2020 oraz Projekt założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Bulkowo na lata 2015-2030.
Całkowita wartość projektu dla Gminy Bulkowo wyniosła: 38 650,00 zł, z czego wartość dofinansowania
dla Gminy Bulkowo wyniosła: 32 852,50 zł (85%), natomiast wkład własny 5 797,50 zł (15%).

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych
na terenie gminy Bulkowo”
W dniu 30 czerwca 2015 r. Gmina Bulkowo zakończyła realizację projektu pn. „Modernizacja oddziałów
przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Bulkowo” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W październiku 2014 r. zrealizowano zadanie numer 1. projektu, pn. organizacja placów zabaw, w ramach
którego powstały 4 place zabaw przy szkołach na ternie gminy Bulkowo. W maju 2015 roku zrealizowano
zadanie numer 2 projektu pn. dostosowanie pomieszczeń oraz zadanie numer 3 – wyposażenie. W ramach tych
dwóch zadań pomieszczenia oddziałów przedszkolnych zostały kompleksowo wyposażone m.in. w meble,
pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły plastyczne, wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad
dziećmi, sprzęt ITC (komputery, tablice interaktywne, odtwarzacze CD i inne). Ponadto, w siedmiu oddziałach
„Modernizacja
przedszkolnych
zlokalizowanych
przydostosowując
szkołach je do
przedszkolnych
w czterech oddziałów
szkołach na terenie
gminy Bulkowo
zmodernizowano toalety
potrzeb dzieci.
Wartość całkowita projektu 418 485,74 zł brutto, bez wkładu własnego z budżetu Gminy Bulkowo.
Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 2904150 relacji Worowice- Krubice Stare
Gmina Bulkowo realizowała inwestycję pn.:
Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 2904150
relacji Worowice - Krubice Stare.
Prace obejmowały wykonanie nawierzchni
żwirowej poprzez nawiezienie ok. 20 cm warstwy żwiru
na odcinku 2,095 km i dodatkowej warstwy 15 cm na
odcinku 0,5 km oraz zdjęcie poboczy i wykonano
przepusty pod zjazdami.
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu
nieograniczonego była firma PPHU RAWI-KRUSZ
Waldemar Jędraszczak - Płońsk. Roboty realizowano
w okresie 03.08.2015 r. - 21.09.2015 r.
Koszt całkowity inwestycji 127 057,16 zł brutto.
Otrzymano dotację w kwocie 70 000,00 zł z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze
środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych.
Prace remontowe wykonane przez Gospodarkę Komunalną
Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy w miejscowości Sochocino-Praga od świetlicy wiejskiej
Bulkowo na przełomie czerwca i lipca 2015 r. wykonała w kierunku Przedpełc, gm. Staroźreby, na odcinku
remont odcinka drogi gminnej o długości ok. 850 m ok. 1 km. Prace polegały na zdjęciu poboczy oraz
w miejscowości Słupca w kierunku Nowej Wsi, gm. okopaniu rowami drogi. Wyżej wymienione prace zostały
Staroźreby. Prace polegały na przeprofilowaniu drogi wykonane z pomocą mieszkańców wsi Sochocino-Praga,
oraz nawiezieniu żwiru na grubość 10 cm. Koszt zadania za co bardzo dziękujemy. Koszt inwestycji to
to kwota ok. 12 500,00 zł.
ok. 25 000,00 zł. W obu zadaniach środki pochodziły
Wykonano również remont drogi gminnej z budżetu Gminy Bulkowo.
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Stadion piłki nożnej w Bulkowie
Gmina Bulkowo zakończyła realizację pierwszego
Drugi etap prac związanych z budową Stadionu
etapu inwestycji związanej z infrastrukturą sportową. Piłki Nożnej w Bulkowie będzie dotyczył montażu
W dniu 23 września 2015 r. został wykonany zasiew pełnowymiarowych bramek do piłki nożnej oraz
murawy na płycie głównej boiska do piłki nożnej piłkochwytów za tymi bramkami. Ponadto, planowane są
w Bulkowie. Cały proces dotyczący inwestycji trybuny na ok. 200 miejsc oraz dwie wiaty stadionowe dla
pn. „Budowa Stadionu Piłki Nożnej w Bulkowie” drużyn występujących w rozgrywkach sportowych.
złożony jest z wielu czynników.
Inwestycja ma na celu stworzenie niezbędnej
infrastruktury sportowej na terenie Gminy Bulkowo.
Budowa Stadionu Piłki Nożnej w Bulkowie służy
zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkańców
Gminy Bulkowo w zakresie rozwoju sportu i rekreacji.
Ponadto, Stadion będzie stanowił miejsce wielu imprez
integracyjnych nie tylko w zakresie sportu i rekreacji, ale
również w aspekcie kulturowym.

W celu możliwości zasiewu murawy na płycie
głównej boiska musiało zostać wykonanych wiele prac
ziemnych związanych m.in. z niwelacją terenu,
wydłużaniem oraz poszerzeniem boiska, cyklicznym
zbiorem kamieni, nawożeniem czarnoziemu oraz
równaniem terenu. Powyższe prace zostały wykonane
w okresie grudzień 2014 r. – wrzesień 2015 r.
Utrzymanie rezultatów projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bulkowo
W dniu 21 maja 2015 r. została podpisana umowa rezultatów projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu
z firmą INM Sp. z o.o. dotycząca zapewnienia dostępu cyfrowemu w Gminie Bulkowo- edycja II” w ramach
do Internetu dla 40 gospodarstw domowych oraz działania 8.3 było podpisanie w dniu 5 sierpnia 2015 r.
5 jednostek podległych w okresie od 1 czerwca 2015 r. umowy z firmą GREEN OPERATOR Sp. z o. o na
do 31 maja 2017 r. w ramach utrzymania rezultatów dostarczenie dostępu do Internetu w okresie od 15 sierpnia
projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 2015 r. do 31 maja 2017 roku. Koszt wykonania zadania
w Gminie Bulkowo” działanie 8.3. Koszt wykonania to kwota 69 876,40 zł.
zadania wynosi 31 320,00 zł, należność jest płatna
Gmina Bulkowo w ramach utrzymania rezultatów
w 24 równych ratach, każdorazowo po zakończeniu projektów„ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
miesiąca, którego płatność dotyczy.
w Gminie Bulkowo” edycja I i II zgodnie z umowami
Dodatkowe 20 rodzin zrekrutowanych do udziału o dofinasowanie, dzięki którym pozyskaliśmy ponad
w I edycji projektu w wyniku starań Gminy Bulkowo 1,7 mln zł na zakup 160 zestawów komputerowych,
mających na celu wykorzystanie oszczędności szkolenia beneficjentów oraz zapewnienie dostępu do
w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu internetu jesteśmy zobowiązani utrzymać trwałość
w Gminie Bulkowo” od stycznia 2015 roku posiada projektu przez okres 5 lat od zakończenia każdej
zapewniony dostęp do Internetu do dnia 17.02.2017 r.
z poszczególnych edycji. W chwili wygaśnięcia obecnie
Ostatnim etapem polegającym na zapewnieniu podpisanych umów będą ogłaszane nowe zapytania
dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych ofertowe mające na celu wyłonienie dostawców internetu
oraz 8 jednostek podległych w ramach utrzymania na dalszy okres.
Złożone wnioski o dofinansowanie w 2015 roku:
Gmina Bulkowo, w październiku 2015 r. złożyła 1) Przebudowa drogi gminnej nr 290430W relacji Łubki
wniosek o dofinansowanie w ramach „Programu Nowe – Sochocino-Praga;
drogi
gminnej
nr
290426W
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2) Przebudowa
na lata 2016-2019” do Mazowieckiego Urzędu w miejscowości Osiek, Etap II.
Wojewódzkiego w Warszawie.
Realizacja tych inwestycji przyczyniłaby się do
Inwestycje drogowe jakie zostały zgłoszone poprawy stanu technicznego i unowocześnienia
w ramach Programu dotyczą dwóch odcinków dróg:
infrastruktury drogowej.
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Planowana aplikacja wniosków o dofinansowania w latach 2015/2016
Grudzień 2015 r. - w ramach Regionalnego - budynku remizy OSP w Nadułkach.
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Gmina Bulkowo planuje aplikować w terminie do
na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.2 – 12 stycznia 2016 r. na realizację operacji typu „Budowa
Efektywność
Energetyczna
–
typ
projektu lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
Gmina Bulkowo w partnerstwie ze ZGRP planuje złożyć ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
wniosek o dofinansowanie na termomodernizacje:
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
- budynku remizy OSP w Bulkowie,
i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju
- budynku remizy OSP w Worowicach,
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Przebudowa drogi gminnej Nowy Podleck

W okresie letnim zostały wykarczowane
i usunięte karpy drzew w ilości 255 szt.
Gospodarka Komunalna przy UG Bulkowo
dokonała zdjęcia poboczy z pomocą mieszkańców wsi
Nowy Podleck. Obecnie jest wykonywana podbudowa
z pospółki grubości 10 cm na szerokości 5 m i długości
odcinka 2,39 km, przez firmę U.S.T Handel Żwirem
Mariusz Guziński Nowy Podleck. Koszt wykonania
podbudowy 42 422,70 zł.
.

PSZOK Bulkowo
Zakończono prace polegające na utwardzeniu placu
manewrowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Bulkowie (znajdującego się
przy Oczyszczalni Ścieków w Bulkowie). Wcześniej
wykonano płyty betonowe pod kontenery na odpady oraz
odwodnienie całego terenu. Plac został również
ogrodzony. Całość prac została wykonana przez
pracowników Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie
Gminy Bulkowo.
W PSZOK znajduje się zaplecze dla kilku
kontenerów, do których pod nadzorem pracownika
PSZOK przyjmowane są niektóre odpady komunalne
pochodzące z gospodarstw domowych. Działalność
PSZOK-u ma na celu uzupełnienie odbioru odpadów
segregowanych od mieszkańców poza wyznaczonymi
terminami wywozu śmieci komunalnych. W ramach
dotychczas uiszczanej opłaty mieszkańcy mogą
dostarczyć do punktu m.in. odpady zielone, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe
pochodzące z drobnych prac remontowych, popiół,
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory.
Do PSZOK nie można oddać odpadów powstałych

w związku z pracami wymagającymi uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,
odpadów zawierających azbest, papę i innych substancji
niebezpiecznych. Odpady te należy przekazać we
własnym zakresie i na własny koszt firmom
specjalizującym się w tego typu usługach.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny
z pracownikiem Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie
Gminy Bulkowo, pod nr 24 265 23 48 wew. 30

Prace remontowe na drodze powiatowej we Włókach

Dzięki współpracy Zarządu Dróg Powiatowych z Gminą
Bulkowo oraz mieszkańcami miejscowości Włóki udało się
wykonać remont drogi powiatowej na odcinku od Piączyna przez
Włóki do Daniszewa. Prace polegały na usunięciu krzewów, zdjęciu
poboczy, poszerzeniu nawierzchni do nawet 8 m szerokości oraz jej
wyrównaniu.
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Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew
Z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszły w życie zmiany
ustawy o ochronie przyrody. Ustawodawca ułatwił
kwalifikację drzew, które podlegają obowiązkowi
uzyskania zezwolenia na usunięcie. W dotychczasowym
brzmieniu przepisu art. 83 ust. 6 pkt 4 z obowiązku
uzyskania zezwolenia wydanego przez wójta, zwolnione
były drzewa lub krzewy, których wiek nie przekraczał 10
lat. W nowych przepisach określono wielkości obwodów
pnia drzew. I tak obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia
nie będzie podlegać usuwanie drzew, których obwód pnia
na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zniesiono obowiązek uzyskiwania zezwolenia na
usuwanie: krzewów z ogrodów przydomowych, przy
czym krzew zdefiniowano jako wieloletnią roślinę
rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych
pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem;
powalonych lub złamanych przez wiatr drzew, które będą
mogły być usunięte przez właściwe służby (tj. jednostki
ochrony przeciwpożarowej, zarządców dróg) oraz inne
podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez
organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie
drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub
krzewy stanowią złom lub wywrot.
Dla ułatwienia procedury związanej z uzyskaniem
zezwolenia na usunięcie drzew zweryfikowano zakres

wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia.
Mianowicie zniesiono obowiązek dołączenia do wniosku
tytułu prawnego do władania nieruchomością na rzecz
oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania
nieruchomością pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań. Do wniosku o usunięcie
drzew, krzewów należy dołączyć również projekt nowych
nasadzeń.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zbyt
wysokich i nieproporcjonalnych kar za usunięcie drzew
lub krzewów bez wymaganego zezwolenia wymusił
obniżenie wysokości opłat za usunięcie drzew lub
krzewów oraz kar administracyjnych z tym związanych,
zróżnicował wysokości kar w zależności od okoliczności
sprawy, uregulował kwestię usuwania drzew w stanie
wyższej konieczności oraz usprawnił procedury związane
z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew.
Rozwiązano również zagadnienia niewłaściwie
prowadzonej pielęgnacji koron drzew czyli ogławiania
(pozbawiania drzew koron), które niszczy drzewa.
Zgodnie z nowymi przepisami usunięcie powyżej 30%
korony będzie podlegało karze za uszkodzenie drzewa
w wysokości 60% opłaty za usunięcie drzewa, a usunięcie
powyżej 50% korony będzie uznawane jako zniszczenie
drzewa, za co kara wyniesie 2-krotność opłaty.
Ogławianie drzew tylko w wyjątkowych sytuacjach nie
powoduje ich znacznego osłabienia - przykładem może
być obcinanie gałęzi tradycyjnie ogłowionych wierzb czy
ozdobne kształtowanie młodych drzew.

Szczególny jubileusz w Gminie Bulkowo
W dniu 14 listopada 2015 roku mieszkaniec gminy
Bulkowo Pan Stanisław Jankowski z Rogowa obchodził
piękny i bardzo rzadki jubileusz 100-lecia urodzin. Z tej
szczególnej okazji Szanownego Jubilata odwiedzili:
Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk wraz
z Przewodniczącym
Rady
Gminy
Andrzejem
Krokowskim, Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w Bulkowie Piotrem Woźniakiem, Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Hilary
Januszczyk,
Prezes
Płockiego
Koła
Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
jednocześnie
członek
Zarządu
Wojewódzkiego
płk. Antoni Jelec,
Kierownik Wydziału Świadczeń
Placówki Terenowej KRUS Henryka Jankowska.
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Zebrani złożyli jubilatowi życzenia długich lat życia
w dobrym zdrowiu, przy boku kochającej rodziny, gdzie
jest otoczony serdeczną opieką najbliższych.
Oprócz upominków i kwiatów od gości, Zacny
Senior dodatkowo odznaczony został medalem „Obrońcy
Ojczyzny 1939-1945” dla weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenie wręczył
płk. Antoni Jelec w asyście st. bryg. Hilarego Januszczyka.
Składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia
dobrego zdrowia, spokoju, radości i pogody ducha
w atmosferze wdzięczności, szacunku i życzliwości
otoczenia na dalsze długie lata życia.

Święto Plonów w Gminie Bulkowo
W dniu 30 sierpnia 2015 roku Gmina Bulkowo
świętowała wraz z rolnikami zakończenie prac
żniwnych. Święto Plonów rozpoczęło się o godz.
12.00 uroczystą Mszą Św. w Kościele pw. Świętej Anny
w Blichowie z udziałem pocztów sztandarowych OSP
z terenu gminy Bulkowo, które swoją obecnością
podkreśliły uroczysty charakter święta. Następnie
barwny korowód dożynkowy przeszedł na teren przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Blichowie.
Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Wójt
Gminy Bulkowo, Gabriel Graczyk. Podczas obrzędu
dożynkowego, który wzbogacił tradycyjnymi pieśniami
zespół ludowy „Grzybowianki”, nastąpił podniosły
moment dzielenia się chlebem z tegorocznych zbiorów
przyniesionego i przekazanego Wójtowi Gminy
Bulkowo oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Bulkowo
przez Starościnę i Starostę dożynek, państwa Anetę
i Tomasza Tybuś. Tradycyjnie został obtańcowany
wieniec dożynkowy. W tym uroczystym dniu swoją
obecnością zaszczycili nas liczni goście oraz przesłanych
zostało kilka listów okolicznościowych.

Część artystyczną dożynek zainaugurował występ
„Grzybowianek”. Niezwykłą atrakcją dla wszystkich
zebranych, a w szczególności dla najmłodszych, był pokaz
iluzjonisty Tomasza Jusza, w którym aktywnie uczestniczyli zebrani. Niespodzianką imprezy był występ
członków powołanego jesienią ubiegłego roku Gminnego
Koła Emerytów i Rencistów w ramach Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Seniorzy
porwali zebraną publiczność do wspólnej zabawy.

Uczestnicy imprezy mogli także zapoznać się
z prezentacją wielu stoisk. Najmłodsi miło spędzili czas na
placu zabaw zorganizowanym tak, by wszyscy chętni
mieli możliwość skorzystania z wesołego miasteczka.
Następnie został rozstrzygnięty konkurs o nagrodę
Wójta Gminy Bulkowo na najciekawszy wieniec. Komisja
po długich obradach przyznała równorzędne I miejsce
Sołectwu Bulkowo oraz Sołectwu Bulkowo-Kolonia,
równorzędne II miejsce otrzymały wieńce przygotowane
przez Sołectwa Blichowo oraz Nadułki-Majdany.
Zwycięskie sołectwa otrzymały nagrody rzeczowe
wręczone przez Wójta Gminy Bulkowo oraz
Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo.
Ponadto podczas dożynek wręczone zostały również
nagrody oraz dyplomy w ramach zakończenia
ośmiotygodniowej Wakacyjnej Ligi Plażowej Piłki
Siatkowej - Bulkowo 2015. Podczas dożynek zostały
zorganizowane liczne
konkursy dla mieszkańców,
w których uczestnicy zmagali się m.in. w rzucie
ziemniakiem do wiadra, piciu naturalnego kwasu
chlebowego na czas, slalomie z jajkiem na łyżce
trzymanej w buzi, ubijaniu piany z 3 białek, siłowaniu się
na rękę, przesypywaniu zboża z wiadra do butelek,
konkursie na najdłuższą obierkę z 2 jabłek oraz konkursie
wiedzy o Gminie Bulkowo.

O godz. 17.00 wystąpił Zespół DIADEM - Gwiazda
Wieczoru. Artyści porwali do wspólnej zabawy
zgromadzony tłum mieszkańców oraz gości. Wspaniałej
zabawie sprzyjała przepiękna pogoda. Kolejnym punktem
programu było rozstrzygnięcie kolejnej edycji konkursu
kulinarnego „Smaki naszej Gminy”. Do wspólnej zabawy
tanecznej wszystkich zebranych zaprosił zespół Akord,
który bawił publiczność do późnych godzin wieczornych.

Dyżury: Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Urzędzie Gminy
Informujemy że w Urzędzie Gminy Bulkowo od
24 września 2015 r. pełni dyżury Powiatowy Rzecznik
Konsumentów. Dyżury pełnione są w każdy ostatni
czwartek miesiąca w godzinach 14.00-16.00, pok. nr 13.
Mieszkańcy gminy mogą uzyskać wsparcie
w zakresie:
 bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji
prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony
praw i interesów konsumentów,
 współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami
konsumenckimi,
 wykonywania innych zadań określonych w ustawie lub
przepisach odrębnych.
Rzecznik zaprasza na stronę internetową
Starostwa Powiatowego w Płocku www.powiatplock.pl, zakładka komunikaty na której można
znaleźć interesujące artykuły dotyczące aktualnych
problemów konsumenckich. Zapraszamy również do
korzystania z porad rzecznika, gdyż szczególnie
w obecnych czasach jesteśmy bardzo narażeni na praktyki
naruszające interesy konsumentów.
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Odnowienie zrębu olchowego w Blichowie
Na przełomie kwietnia i maja 2014 r. została
przeprowadzona akcja związana z odnowieniem zrębu po
wyciętym gminnym lesie olchowym w Blichowie.
Odnowienie zrębu w Blichowie porządkuje gospodarkę leśną oraz daje nadzieję na dostawę surowca
w przyszłości. Obecny las ze względu na wiek należało
już dawno wyciąć. Nasadzone zostało ponad 18 tysięcy
nowych sadzonek drzew.
Obecnie sadzonki drzew rozwijają się prawidłowo
tworząc piękny młodnik olchowy.

Punkt darmowej pomocy prawnej we Włókach
Od początku roku 2016 na terenie całej Polski
zacznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej.
Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej
w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie
ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej.
W październiku 2015 r. w Płocku zostało podpisane
porozumienie pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą
Bulkowo w celu wspólnej realizacji zadania zleconego
z zakresu administracji rządowej w zakresie udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej we Włókach znajdować się będzie
w budynku Szkoły Podstawowej, Włóki 16 i będzie
funkcjonował w okresie od 01.01.2016 r. do dnia
31.12.2016 r. poniedziałek- piątek od godz. 9.00 do godz.
13.00.
Powiat zobowiązał się do przekazania na pokrycie
kosztów obsługi organizacyjno-technicznej Punktu kwotę
odpowiadającą 3% dotacji, uzyskanej proporcjonalnie na
1 Punkt, z budżetu państwa z przeznaczeniem na
finansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Natomiast koszty materiałów pomocniczych związanych
z działalnością Punktu oraz koszty związane
z utrzymaniem lokalu, w tym wydatki związane z tzw.
mediami i sprzątaniem, a także koszty dostępu do
internetu oraz bazy aktów prawnych, ponosić będzie
Gmina. Koszty obsługi organizacyjno-technicznej Punktu
przekraczające kwotę, przekazaną przez Powiat Gmina
zobowiązana jest pokryć ze środków własnych. Jest to
1 z 4 punktów darmowej pomocy prawnej, które będą
funkcjonowały na terenie Powiatu Płockiego, dlatego tym
bardziej cieszymy się z lokalizacji tego punktu w naszej
Gminie.
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na
etapie przedsądowym) otrzymają:
- osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego
zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,

- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską
żywiołową lub awarią techniczną.
Pomoc prawna będzie polegała na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym
stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie
niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism
procesowych
w
toczącym
się
postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata,
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje
w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania
do
rozpoczęcia
działalności
gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- prawa karnego,
- prawa administracyjnego,
- prawa ubezpieczeń społecznych,
- prawa rodzinnego,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw
z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Wydawca:
Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo. Kontakt 24 265 20 13, e-mail: gmina@bulkowo.pl
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