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Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa - Wspólnie bezpieczniej
We wtorek 12 kwietnia 2016r. w remizie OSP w Bulkowie odbyła
się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie Gminy
Bulkowo „Wspólnie bezpieczniej”. Organizatorem spotkania był
komendant Miejski Policji w Płocku insp. Jarosław Hofman.
W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wójt
Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk, Radni Powiatowi, Dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk, Zastępca Komendanta
Miejskiego PSP Andrzej Borkowski, Oficer Prasowy Komendy
Miejskiej w Płocku asp. szt. Krzysztof Piasek, Kierownik Posterunku
Policji w Bodzanowie Krzysztof Brodalka wraz z funkcjonariuszami,
Radni i Sołtysi Gminy Bulkowo, Dyrektorzy Szkół, przedstawiciele
OSP z terenu gminy oraz przybyli mieszkańcy.
Przedstawiciele policji prowadzący spotkanie przybliżyli zgromadzonym stan bezpieczeństwa na terenie
naszej gminy oraz poinformowali o potrzebie współdziałania mieszkańców z policją poprzez dostarczanie
wiadomości o możliwych zagrożeniach, które pomogą w wypracowaniu rozwiązań dla najbardziej uciążliwych
problemów z naszego terenu. Kierownik Posterunku Policji w Bodzanowie st. asp. Krzysztof Brodalka zaprezentował
zestawienie danych za lata 2014 i 2015 dotyczące przestępczości, działań podjętych przez Policję wobec przemocy
w rodzinie w odniesieniu do procedury „Niebieskiej Karty”, stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przytoczone
dane liczbowe obrazują efektywność działań Policji na terenie Gminy Bulkowo.

Wójt Gminy Bulkowo
oraz

Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo
wraz z Radnymi
serdecznie zapraszają na

VI Dni Bulkowa
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XIV Festyn Rodzinny,
które odbędą się w dniach

18-19 czerwca 2016 roku w Bulkowie
(teren ZSO Bulkowo)
Organizatorzy:
Urząd Gminy Bulkowo,
Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”,
(program imprezy na str. 2)
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I Dzień -18.06.2016 r. (sobota)
9.00 - 9.10 Oficjalne otwarcie dnia sportowego przez Wójta Gminy Bulkowo (hala ZSO),
9.10 - ok.16.30 Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej oraz Piłki Nożnej (hala ZSO Bulkowo),
10.00 - 10.10 Oficjalne otwarcie Turniejów Piłki Nożnej i Plażowej Piłki Siatkowej przez Wójta Gminy Bulkowo (boisko
przy ul. Wschodniej),
10.10 - ok. 16.30 Turniej Piłki Nożnej Sołectw, miejsce: małe boisko do piłki nożnej w Bulkowie (osiedle mieszkaniowe),
10.10 - ok.16.30 Turniej Plażowej Piłki Siatkowej, miejsce: boisko do plażowej piłki siatkowej w Bulkowie (osiedle
mieszkaniowe),
11.00 - 15.00 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” – „Jak zdrowo i bezpiecznie spędzę
wakacje?”,
12.30 Konferencja „Żołnierze Niezłomni a współczesne postawy patriotyczne” organizowana jest w remizie strażackiej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Gałkach (Gmina Mała Wieś) w ramach ogólnopolskich obchodów ku czci
„Żołnierzy Wyklętych”, objętych patronatem narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
17.00-18.00 Wspólne ognisko uczestników rozgrywek sportowych.
II Dzień- 19.06.2016 r. (niedziela)
14.00 Występy artystyczne:
- Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne „Żurawianki”,
- uczniowie szkół z terenu Gminy Bulkowo,
- występ zespołu The Voice Orchiestra,
15.30 Oficjalne rozpoczęcie oraz przemówienia zaproszonych gości,
- wręczenie stypendium Wójta Gminy Bulkowo,
- wręczenie nagród z rozgrywek sportowych,
- wręczenie pozostałych nagród i wyróżnień,
15.00 - 18.00 Stoiska wystawowe, wesołe miasteczko oraz inne atrakcje,
15.00 - 18.00 Degustacja tradycyjnej polskiej grochówki,
15.00 - 18.00 Warsztaty oraz pokazy Płockiej Drużyny Kuszniczej, prezentacja na stoisku broni i uzbrojenia
średniowiecznego, wystrzały z broni czarnoprochowej z omówieniem epoki średniowiecza,
15.00 - 20.00 Kawiarenka Stowarzyszenia „Nasza przyszłość”, konkursy, zabawy dla dzieci, Turniej Tenisa Stołowego
oraz Kiermasz Staroci,
16.00-18.00 Turniej Sołectw,
18.00 Występ Gwiazdy wieczoru – CamaSutra,
19.15 Wręczenie nagród w Turnieju Sołectw oraz Konkursie Kulinarnym,
19.30 Zabawa taneczna,
24.00 Zakończenie.

Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa - Wspólnie bezpieczniej (dokończenie)
dlają stanu rzeczywistego.
Organizatorzy:
Celem spotkania było włączenie obywateli
Urząd Gminy Bulkowo, Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”,
w wypracowanie lokalnych rozwiązań, zmierzających do
wzrostu
poczucia
bezpieczeństwa.
Otrzymaliśmy
zapewnienie, że przedstawione podczas debaty propozycje
zostaną przeanalizowane i jak najszybciej wprowadzone
w życie.

Program dni bulkowa

Po kilkunastominutowej prezentacji danych debata
przerodziła się w dyskusję między Policją a lokalną
społecznością.
Mieszkańcy
postulowali
m.in.
o zwiększenie liczby patroli na terenie Gminy Bulkowo,
lepszy
kontakt
telefoniczny
z
posterunkiem
w Bodzanowie,
skuteczniejsze
interwencje
w zgłaszanych sprawach. Zwrócili uwagę na problemy
z przejazdem drogą powiatową w Blichowie podczas
organizowanych tam dyskotek. Zaproponowali poprawę
infrastruktury drogowej poprzez aktualizację znaków
drogowych, które w wielu przypadkach nie odzwiercieStrona 2

Po zakończeniu debaty p. Wójt Gabriel Graczyk
wraz z funkcjonariuszami Policji z Bodzanowa, Radnymi,
Sołtysami oraz mieszkańcami Gminy Bulkowo złożył
kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy
lotniczej pod Smoleńskiem.

Zasady korzystania z ulg przy zakupie gruntów rolnych
Stosownie do art. 12 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016
r. poz. 617) zwalnia się od podatku rolnego:
1. grunty przeznaczone na utworzenie nowego
gospodarstwa rolnego lub powiększenie już
istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100
ha:
a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa
użytkowania wieczystego, nabyte w drodze
umowy sprzedaży,
b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów
w wieczyste użytkowanie,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej
Skarbu
Państwa,
objęte
w
trwałe
zagospodarowanie,
2. grunty
gospodarstw
rolnych
powstałe
z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat,
licząc od roku następnego po zakończeniu
zagospodarowania,
3. grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze
wymiany lub scalenia - na 1 rok następujący po roku,
w którym dokonano wymiany gruntów lub scalenia.
Okres zwolnienia, o którym mowa w cytowanym
powyżej art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym
wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę

sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania,
ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów
lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze
umowy.
Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty
o powierzchni mniejszej niż 100 ha zwolnienie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczy gruntów kolejno
nabywanych
lub
obejmowanych
w
trwałe
zagospodarowanie do powierzchni łącznie nie
przekraczającej 100 ha.
W razie nabycia gruntów od indywidualnych
właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się
zwolnienia, jeżeli nabywca jest krewnym w linii prostej
lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową
sprzedawcy gruntów.
Po upływie pięcioletniego zwolnienia stosuje się
ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku
w pierwszym roku o 75 % i w drugim roku o 50%.
Zwolnienie i ulga, o których mowa powyżej
stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa
w rozporządzeniu Komisji ( UE ) nr 1408/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rolnym ( Dz. Urz. UE L 352
z 24.12.2013, str. 9 )

Stypendia Wójta Gminy Bulkowo
W dniu 14 marca 2016 r., w sali posiedzeń Urzędu
Gminy Bulkowo, odbyło się uroczyste wręczenie
stypendiów Wójta Gminy Bulkowo uczniom szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej gminy,
którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i wzorowe
zachowanie.
W miłej atmosferze Wójt Gminy Bulkowo Gabriel
Graczyk wręczył stypendystom listy gratulacyjne oraz
stypendia, na które Gmina przeznaczyła 2 400,00 zł.
Stypendia Wójta otrzymało łącznie 16 uczniów, którzy
w II semestrze roku szkolnego 2014/15 uzyskali średnią
ocen co najmniej 5,0 w szkole podstawowej i 4,75
w gimnazjum oraz wzorowe zachowanie.
Stypendia jednorazowe w kwocie 150 zł otrzymali:
1. Baczewska Klaudia – Szkoła Podstawowa
im. Ks. Jana Twardowskiego w Nowych Krubicach,
2. Julia Kaźmierczak – Szkoła Podstawowa im. Armii
Krajowej w Blichowie,
3. Pęcherzewska Natalia - Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej w Blichowie,
4. Naguszewska Maria - Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej w Blichowie,
5. Siekierska Zofia– Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Bulkowie,
6. Kwiatkowska Karolina - Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej w Bulkowie,
7. Dymek Julia - Szkoła Podstawowa im. Marii

Konopnickiej w Bulkowie,
8.
Malon Marta - Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Bulkowie,
9.
Golus Aleksandra - Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Bulkowie,
10. Zuzanna Kaźmierczak – Gimnazjum w Blichowie,
11. Kierniej Paweł - Gimnazjum w Blichowie,
12. Cytacka Karolina - Gimnazjum w Blichowie,
13. Zimakowska Joanna– Gimnazjum w Bulkowie,
14. Kajka Łukasz – Gimnazjum w Bulkowie,
15. Gapińska Ida – Gimnazjum w Bulkowie,
16. Kamińska Magdalena – Gimnazjum w Bulkowie.
W uroczystości
uczestniczyli
rodzice
stypendystów, dyrektorzy szkół, Tomasz Kolczyński Sekretarz Gminy oraz Hanna Włodarska – inspektor ds.
oświaty i sportu.
Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk
pogratulował uczniom znakomitych wyników w nauce
oraz wyraził zadowolenie z rosnącej liczby stypendystów.
Podkreślił, że stypendia to forma zachęty dla uczniów,
a ich sukcesy są istotnym wkładem w promowanie naszej
gminy. Życzył uczniom sukcesów w poszukiwaniu drogi
do zdobywania wiedzy oraz umiejętności bycia
najlepszym w tym, w czym najlepiej się czują.
Celem przyznania stypendium motywacyjnego jest
wspieranie edukacji najzdolniejszych uczniów osiągaStrona 3

jących wysokie wyniki w nauce. Stypendia powinny
sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań,
pobudzaniu
twórczego
myślenia,
wspomaganiu
zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym
działaniu, mobilizacji do dalszej pracy.
Zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów za wybitne osiągnięcia
w nauce zawarte są w Regulaminie przyznawania
i przekazywania stypendium Wójta Gminy Bulkowo dla
szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych
przez Gminę Bulkowo stanowiącego załącznik do
Uchwały nr 86/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23
listopada 2011 r. w sprawie utworzenia lokalnego
programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży

uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę
Bulkowo.

Stan dróg powiatowych w Gminie Bulkowo
Na terenie gminy Bulkowo istnieją dwie kategorie
dróg:
- drogi powiatowe, o łącznej długości 64,9 km, gdzie
obowiązki zarządcy drogi wykonuje Zarząd Dróg
Powiatowych w Płocku;
- drogi gminne, o łącznej długości 81,0 km, gdzie
obowiązki zarządcy drogi wykonuje Gospodarka
Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo.
Zgodnie z artykułem 20 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460
z późn. zm.) do zadań zarządcy drogi należy
w szczególności:
- utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych
obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających
ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzyma

-niowych i zabezpieczających;
- utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie
i usuwanie drzew oraz krzewów.
W ramach wywiązywania się z zadań zarządcy drogi
Gospodarka Komunalna wykonała prace polegające na
usuwaniu drzew i krzewów w granicach pasa drogowego,
jak również zebrano odpady. W trosce o dobry wizerunek
Gminy Bulkowo jak i bezpieczeństwo podróżujących
wyżej opisane prace swym zasięgiem objęły także
następujące drogi powiatowe:
- Nr 2925 W Piączyn – Włóki
- Nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo
- Nr 2932W Blichowo – Łubki – Nadułki
- Nr 2933W Nadułki – Daniszewo – Włóki
- Nr 2951W Bulkowo – Kobylniki.
Z przykrością należy stwierdzić, że Zarząd Dróg
Powiatowych niedostatecznie wywiązuje się ze swoich
obowiązków zarządcy drogi.

Inwestycje
Wiosenne żwirowanie
W dniu 03.03.2016 r zostało rozstrzygnięte
zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie
oraz remont gminnych i lokalnych dróg na terenie gminy
Bulkowo w 2016 r.” Na ten cel Gmina Bulkowo
przeznaczyła 6000 ton pospółki. Wykonawcą zadania
została firma PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar

Jędraszczak, ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk. Wartość
całego zamówienia wynosi 95 880,00 zł brutto.
Obecnie trwa żwirowanie odcinków dróg
zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów, biorąc pod
uwagę również panujące natężenie ruchu oraz trasy
przejazdu autobusów szkolnych.

Inwestycje drogowe na terenie gminy Bulkowo
W dniu 28.04.2016 r. został wyłoniony wykonawca
na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej
w miejscowości Nowe Krubice na dz. nr ew. 53 gm.
Bulkowo”. Przebudowa drogi polegać będzie na
wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego oraz
wykonaniu nawierzchni bitumicznej w technologii
potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
kruszywem naturalnym z zastosowaniem emulsji
asfaltowej. Wykonawcą zadania została firma P.H.U.
„PRIMA” Bogdan Głuchowski, Karwowo 8, 96-500
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Sochaczew. Całkowita wartość inwestycji wynosi
124 944,58 zł brutto.
Na
powyższe
zadanie
Gmina
wystąpiła
z wnioskiem
do
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Mazowieckiego
w
Warszawie
o dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych.
Ponadto gmina Bulkowo rozpoczęła przygotowanie pod modernizację 3 odcinków dróg:
1.
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Gniewkowo”

2.
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Pilichowo”
3.
„Modernizacja drogi gminnej Nr 290425W relacji
Pilichowo – Krubice Stare”
Prace polegały na wykonaniu wyrównania
istniejącej nawierzchni gruntowo-żwirowej (dolnej
warstwy podbudowy) pospółką. Na ten cel przeznaczono
łącznie 1880 ton pospółki na długości 3,6 km. Całkowity
koszt inwestycji wyniósł 30 042,40 zł brutto.
Dwa z wyżej wymienionych odcinków zostały
wcześniej geodezyjnie wytyczone i okopane rowami.
Założono również przepusty.

(droga gminna w miejscowości Gniewkowo)

Stadion piłki nożnej w Bulkowie
Gmina Bulkowo realizuje obecnie drugi etap
modernizacji „Stadionu Piłki Nożnej w Bulkowie”.
W ramach
tej
inwestycji
zostanie
zakupiona
i zamontowana niezbędna infrastruktura sportowa,
w skład której wchodzić będą:
- bramki do piłki nożnej,
- dwie wiaty stadionowe (ławki rezerwowe) na 12 miejsc
każda,
- piłkochwyty za bramkami,
- miejsce zadaszone dla służb medycznych,
- trybuny stadionowe.
Planowany czas realizacji- lipiec/sierpień 2016 r.
Aktualnie prace jakie zostały wykonane na boisku
obejmują zakres związany z niwelacją płyty głównej
boiska, zasiew murawy. Zostały wykonane przez

Gospodarkę Komunalną przy Urzędzie Gminy Bulkowo.
Ponadto, aktualnie trwają prace pielęgnacyjne
boiska związane z odpowiednim utrzymaniem murawy.
Niesprzyjające
warunki
atmosferyczne
(susza)
powoduje, że płyta główna wymaga szczególnej
pielęgnacji. Na duże uznanie w tym zakresie zasługuje
Radny Rady Gminy Bulkowo Pan Mieczysław Józwiak.
Dzięki realizacji tej inwestycji dzieci oraz
młodzież z terenu gminy Bulkowo będą mogły rozwijać
swoje umiejętności sportowe podczas lekcji wychowania
fizycznego oraz pozaszkolnych zajęć sportowych.
Ponadto inwestycja umożliwi udział Klubu Sportowego
"ZJEDNOCZENI" Bulkowo w rozgrywkach Płockiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

Informacja o aktualnie składanych wnioskach
1. Aktualnie Gmina Bulkowo złożyła wniosek
o dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie potencjału
OSP w Bulkowie poprzez zakup lekkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem”. Warunkiem
przystąpienia do realizacji Projektu jest uzyskanie
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego złożonego w ramach Osi
Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku,
działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ
projektów: Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży
Pożarnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz
w ramach programu priorytetowego „Zakup samochodów
pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego” ze środków
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Poziom dofinansowania wynosi 25% kosztów
kwalifikowanych w ramach Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Natomiast w ramach RPO WP 2014-2020 poziom
dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.
2. Gmina Bulkowo jest na etapie kompletowania
załączników oraz opracowywania wniosku do projektu
partnerskiego pn. "Budowa instalacji OZE na terenie
gmin partnerskich" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
(RPO WM) Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1
Odnawialne źródła energii.
W ramach projektu proponujemy mieszkańcom
pomoc w zdobyciu dofinansowania, przeznaczonego na
budowę indywidualnych instalacji, wykorzystujących
odnawialne źródła energii do produkcji energii
elektrycznej i energii cieplnej.
Poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów
kwalifikowanych, a termin naboru przedłużono do
26 września 2016 r.

Informacja o złożonych wnioskach
(przedłużających się naborach i oczekiwaniach na weryfikację wniosków przez instytucję wdrażającą):

1. Gmina Bulkowo uczestniczy w aplikowaniu o środki na terenie Gmin Związku
Gmin
Regionu
na termomodernizację remizy OSP w Bulkowie, remizy Płockiego”. Wniosek został złożony w maju 2016 roku.
OSP w Worowicach oraz budynku remizy OSP
Projekt będzie obejmował takie działania jak:
w Nadułkach w ramach projektu partnerskiego pn. - docieplenie ścian zewnętrznych (z projektem kolorystyki
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej elewacji), wraz z robotami towarzyszącymi ( prace
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remontowe: ścian fundamentowych, opaska wokół 2. Gmina Bulkowo w styczniu złożyła trzy wnioski
budynku, daszki nad wejściem, schody zewnętrzne),
drogowe w ramach operacji typu „Budowa lub
- docieplenie dachu oraz wymiana pokrycia dachowego; modernizacja dróg lokalnych” objętych PROW 2014- docieplenie stropu wraz z robotami towarzyszącymi,
2020. Aktualnie Gmina Bulkowo oczekuje na weryfikację
- wymiana stolarki drzwiowej oraz wymiana stolarki wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego pn.:
okiennej,
a) „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
- instalacja odgromowa,
poprzez przebudowę drogi gminnej numer 290420W
- wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego,
relacji Nowy Podleck - Łętowo wraz z odcinkiem drogi
- montaż ogniw fotowoltaicznych,
nr 290213W”,
- wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego,
b) „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
- instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłowni poprzez przebudowę drogi gminnej numer 290430W
z kotłem na biomasę,
relacji Nowe Łubki - Sochocino-Praga - etap 2”,
- wykonanie instalacji na potrzeby realizacji monitoringu c) „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
nośników energii z możliwością podglądu przez Internet. poprzez przebudowę drogi gminnej numer 290426W
Poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów w miejscowości Osiek - etap 2”
kwalifikowanych.
Poziom dofinansowania wynosi 63,63% kosztów
Liderem Projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego. kwalifikowanych.

Przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku Urzędu Gminy
Gmina Bulkowo przystąpiła do wykonania
inwentaryzacji budynku Urzędu Gminy, jak również
wykonania koncepcji przebudowy i rozbudowy wejścia
do budynku Urzędu (od strony podatków) w ramach
zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, docieplenie
budynku Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczego na
terenie działki nr 61/3 gm. Bulkowo”. Istniejące wejście
wraz ze schodami wymaga przebudowy w celu
zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa dla
interesantów oraz pracowników. W 2016 roku zostanie

wykonany projekt powyższego zadania, natomiast jego
realizacja nastąpi prawdopodobnie w 2017 r. W celu
wykonania inwestycji planowane jest pozyskanie
środków zewnętrznych.
Obecne wejście nie spełnia podstawowych zasad
bezpieczeństwa i jest mocno krytykowane przez
instytucje kontrolujące okresowo stan budynku. Chcąc
uniknąć wyłączenia z użytkowania w najbliższej
przyszłości jesteśmy zobligowani do przebudowy
wejścia.

Bus 500 plus w Gminie Bulkowo
W dniu 18 kwietnia 2016 roku w godzinach 12.30 15.00 na parkingu przy Urzędzie Gminy Bulkowo
zatrzymał się specjalnie oznakowany samochód tzw. Bus
500+, mobilny punkt informacyjny programu Rodzina
500+.
Kierownik Delegatury w Płocku Urzędu
Wojewódzkiego
w Warszawie Marlena Mazurska
(pierwsza po prawej), Inspektor Krzysztof Ogieniewski
(pierwszy po lewej) oraz pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bulkowie odpowiadali na pytania
mieszkańców związane z programem; m.in. jak wypełnić
wniosek, w jaki sposób i w jakim czasie będą wypłacane
pieniądze na dzieci, a także komu przysługuje
świadczenie.
Kierownik
GOPS
w
Bulkowie
Aniela
Kopaczewska poinformowała, że do dnia 18 kwietnia
2016r. wpłynęło 348 wniosków o przyznanie
świadczenia wychowawczego na 646 dzieci, w tym 341
w formie papierowej i 7 elektronicznych. Największa
liczba wniosków, bo aż 291 dotyczyła przyznania
płatności na pierwsze i kolejne dziecko.
Na dzień 18 maja 2016 roku jest to:

-liczba zarejestrowanych wniosków ogółem - 437 na 782
dzieci,
-liczba zarejestrowanych wniosków w wersji papierowej –
426,
- liczba
zarejestrowanych
wniosków
w
wersji
elektronicznej – 11,
- liczba wydanych decyzji administracyjnych – 150,
- liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – 287.

Obchody Święta Św. Floriana
Druhowie z gminy Bulkowo w sobotę 14 maja w Bulkowie. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej
2016 roku uczcili Międzynarodowy Dzień Strażaka. w intencji strażaków i ich rodzin, którą celebrowali
Obchody odbyły się na terenie przy remizie strażackiej ks. Jan Żółtowski Gminny Kapelan OSP z terenu gminy
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Bulkowo, a zarazem proboszcz parafii pw. Przemienienia
Pańskiego w Daniszewie, ks. Stanisław Sadłowski
proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Trójcy
w Bulkowie oraz wikariusz ks. Piotr Paradowski.
Po zakończeniu liturgii odbyło się uroczyste
złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości druha
Krzysztofa Sobczaka, po którym nastąpiło podniesienie
flagi związku OSP RP na maszt. Główną częścią
ceremonii było odznaczenie Jednostki OSP w Bulkowie
„Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa" przez
Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP
w Płocku druha Hilarego Januszczyka.

Po powitaniu wszystkich zebranych przez Wójta
Gminy Bulkowo Gabriela Graczyka głos zabrali m. in.
Kierownik Delegatury w Płocku Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie Marlena Mazurska oraz przedstawiciel
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.
Następnie dokonano zakończenia uroczystego apelu.
Wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na spotkanie
okolicznościowe do remizy OSP w Bulkowie.
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej zarówno
z Bulkowa jak i okolic od pokoleń służą bezinteresowną
pomocą w ochronie życia, zdrowia i mienia. Zawsze
gotowi nieść wsparcie i pomoc podczas powodzi, pożaru,
czy wypadku komunikacyjnego. Za to składamy
im gorące podziękowania.

Pożegnanie pracowników
W dniu 14 stycznia 2016 roku odbyło się oficjalne
pożegnanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Mieczysława Całki, który swą drogę zawodową rozpoczął
w 1973 roku, a stanowisko Kierownika USC pełnił przez
39 lat. W tym okresie kierował się zasadą, że praca
w administracji publicznej to służba drugiemu
człowiekowi, a w kontaktach międzyludzkich cechował
się zawsze niezwykłym podejściem do drugiej osoby.
Również tego dnia po ponad 9 latach pracy zawodowej w
Gminnym Centrum Informacji, ze współpracownikami
pożegnał się Kazimierz Szymczak – referent ds.
informacji mieszkańców. Zaangażowanie, chęć pomocy
drugiemu człowiekowi, oraz skrupulatne wypełnianie
czynności służbowych to cechy którymi charakteryzował
się Kazimierz Szymczak.
Natomiast w dniu 14 kwietnia 2016 roku odbyło się
uroczyste pożegnanie Dyrektor Gminnej Biblioteki

Publicznej w Bulkowie Barbary Gruszczyńskiej-Fałaty,
która pracę zawodową rozpoczęła w 1973r. w charakterze
pracownika biblioteki. Po trzech miesiącach pracy objęła
stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bulkowie, a od 31 grudnia 2011 r. stanowisko
Dyrektora. Odchodzącą na emeryturę Dyrektor przez
wszystkie lata cechowało zamiłowanie do swojej pracy,
organizowała imprezy, robiła konkursy, zapraszała na
spotkania ciekawych i wartościowych ludzi, wpajając
miłość do książek, pokazywała, że w bibliotece można
miło i pożytecznie spędzać czas, że można się uczyć
i bawić.
W imieniu swoim oraz wszystkich pracowników
Urzędu Gminy, Gospodarki Komunalnej i Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, serdecznie podziękowania
za lata pracy zawodowej odchodzącym na emeryturę
pracownikom złożył Wójt Gminy Bulkowo.

76 rocznica Zbrodni Katyńskiej
W 76 rocznicę upamiętnienia zbrodni katyńskiej
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie
odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie Gimnazjum
w przygotowanym programie przypomnieli okoliczności
zamordowania polskich oficerów przez Rosjan i złożyli
hołd pomordowanym na wschodzie Polakom. Pod
Dębem Pamięci posadzonym ku upamiętnieniu
porucznika Romana Jakubińskiego zamordowanego
w Katyniu zapalono znicze i złożono kwiaty. Delegacja
zapaliła również znicze przy tablicy ofiar katastrofy
smoleńskiej.
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Wójt Gminy Bulkowo
oraz

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
serdecznie zapraszają na Zawody Sportowo-Pożarnicze,
które odbędą się w dniu 2 lipca 2016 r. o godz. 13.00 w Worowicach
(plac przy Dworku)

Co słychać w Bibliotece?
Każda podróż to dobra okazja do czytania! Już po
raz czwarty nasze Biblioteki dołączyły do kampanii
społecznej „Czytam w podróży…Herberta”. Akcja ma
na celu popularyzację twórczości autora oraz promocję
czytelnictwa, szczególnie wśród młodzieży.
Nawiązując do 1050 rocznicy Chrztu Polski
z inicjatywy Książnicy Płockiej w 74 miejscach powiatu
płockiego w samo południe 14 kwietnia przez 1050 minut
łącznie czytano literackie i historyczne teksty odnoszące
się do przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Do akcji
dołączyła biblioteka, a jako lektorzy przyłączyli się: Wójt
Gminy Gabriel Graczyk, emerytowana dyrektor GBP
Barbara Gruszczyńska-Fałata, uczennice ZSO w Bulkowie: Zuzanna Skibińska i Nikola Garlej oraz dyrektor
biblioteki Natalia Maćkiewicz. Spotkanie podsumowane
zostało krótkim quizem historycznym, który sprawdził
zdobytą wiedzę, a także znajomość lokalnej historii
Bulkowa.
Wystawa pt. „Jak to dawniej bywało”
przygotowana przez Małgorzatę Józwiak, przyciągnęła
230 osób. Dzieci oraz młodzież z zaciekawieniem
słuchały prezentacji oraz oglądały przedmioty, które były
używane przez ich dziadków.
Z okazji obchodów XIII Tygodnia Bibliotek w GBP
w Bulkowie oraz Filii w Nowych Łubkach odbył się
spektakl dla dzieci pt. „Piękna i Bestia” w wykonaniu
grupy Art-Re z Krakowa. Przedstawienie w sumie

zgromadziło ponad 140 uczniów, którzy z radością
uczestniczyli w aktywnej formie teatrzyku.
UWAGA KONKURS!
Gminna Biblioteka Publiczna pod patronatem
Wójta Gminy Bulkowo Gabriela Graczyka, ogłasza
I konkurs "O Pióro Wójta Gminy" na wykonanie
prezentacji multimedialnej pt. „Najciekawsze historie
Gminy Bulkowo”. Zachęcamy i zapraszamy do udziału
uczniów klas V i VI oraz wszystkich gimnazjalistów!
Regulamin dostępny jest w naszych bibliotekach,
szkołach oraz na stronie internetowej UG.
Zapraszamy do naszych Bibliotek, u nas zawsze
się coś dzieje!

(1050 LAT CHRZTU POLSKI - 1050 MINUT CZYTANIA)

ZWYCIĘSTWO BULKOWA W VI MAZOWIECKIM TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
W dniu 16 kwietnia 2016 r. reprezentacja Gminy
Bulkowo wygrała VI Mazowiecki Turniej Piłki Siatkowej
Drużyn Mieszanych o Puchar Starosty Płockiego. Turniej
odbył się w hali sportowej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Bulkowie. Drugie miejsce zdobyła
drużyna z Bodzanowa, z kolei trzecie miejsce zajęła
drużyna Starostwa Powiatowego z Płocka. Tuż za podium
uplasowała się drużyna z Cegłowa, natomiast piąte
miejsce zajęła reprezentacja Gminy Mochowo.
Poziom turnieju był na bardzo wyrównanym, wysokim
poziomie, a większość meczów zakończyło się po tie
break’u.
Wszystkim
drużynom
dziękujemy
za
współzawodnictwo oraz zachowanie zasad fair play na
najwyższym poziomie.
Wydawca:
Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo. Kontakt 24 265 20 13, e-mail: gmina@bulkowo.pl
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