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Kolejny zmodernizowany odcinek drogi
Bulkowo-Worowice odebrany

W dniu 03 grudnia 2013 roku dokonany został odbiór
inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3059W
Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów na odcinku od km
14+261 do km 16+331 o długości 2,07 km” zrealizowanej w
partnerstwie Powiatu Płockiego oraz Gminy Bulkowo. Całkowita
wartość inwestycji wyniosła 1 675 025,30 zł, a wkład Gminy
Bulkowo to 50 % , co stanowi kwotę 837 512,65 zł.
W odbiorze uczestniczyli Starosta Płocki Michał Boszko,
Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk, Radny Rady Powiatu
Wiesław Woźniak, były Radny Rady Powiatu Tomasz Skorupski,
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk, Kierownik Bazy Drogowej w Bodzanowie
Ryszard Kuliński, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo Waldemar Kajka wraz z Radnymi, wykonawca inwestycji
Pan Zygmunt Piotrowski firma POLHILD I, Sołtysi oraz mieszkańcy gminy. Dzięki dobrej współpracy samorządu
Gminy Bulkowo oraz władz Powiatu Płockiego gmina Bulkowo zyskała ponad 2 kilometrowy odcinek
zmodernizowanej drogi, to już kolejny fragment drogi który został oddany w 2013 roku.
Inwestycja została zrealizowana w trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, a także w celu zwiększenia
komfortu podróżowania zmotoryzowanych uczestników ruchu.
Będziemy interweniować o to, aby władze powiatu płockiego znalazły środki i zmodernizowały pozostały
odcinek drogi łączący nas z powiatem płońskim. Obecnie jest on w złym stanie i zagraża bezpieczeństwu
podróżujących.

XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Bulkowie
W dniu 12 stycznia 2014 roku nasza lokalna społeczność „zagrała” po raz
drugi z największą orkiestrą świata. XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, nad którym honorowy patronat objął Wójt Gminy Pan Gabriel
Graczyk, uświetniły występy artystyczne dzieci ze wszystkich naszych szkół.
Jak
zawsze
mogliśmy
również
liczyć na niezawodną
obecność mieszkańców, którzy chętnie
wspierali zbiórki oraz
aktywnie brali udział
w
licytacji.
Nie
zabrakło także stoisk
tematycznych
oraz
kiermaszu słodkości,
na którym każdy
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mógł skosztować domowych ciast.
Wianuszkiem gorących i ofiarnych serc otoczyliśmy
najmłodszych i najstarszych mieszkańców naszego kraju
i pod hasłem „NA RATUNEK” mimo deszczu i wiatru,
zebraliśmy 14 712,53 złotych. To naprawdę bardzo dużo.
Impreza
zorganizowana
w
Zespole
Szkół
Ogólnokształcących w Bulkowie, mogła się odbyć dzięki
pracy i zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli oraz
wsparciu licznych sponsorów. Dziękujemy Państwu za
obecność.
ciepłem i życzliwością. Ponieważ 2014 Rok zbliża się

III Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości
W dniu 8 listopada 2013 roku odbyły się III
Gminne
Obchody
Święta
Niepodległości,
zorganizowane w kościele parafialnym pw. Św. Anny
w Blichowie oraz w Szkole Podstawowej w Nowych
Łubkach. Uroczystości rozpoczęły się od programu
artystycznego, przygotowanego przez dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Nowych Łubkach, przedstawiającego
zarys dziejów Polski z wykorzystaniem piosenek
i wierszy
patriotycznych
oraz
prezentacji
multimedialnej.

przypominała będzie dzieciom oraz mieszkańcom
Nowych Łubek o ofierze naszych przodków, poległych w
obronie ojczyzny. Pamiętać należy słowa Jana Pawła II,
będące dla nas inspiracją: „Sztuką jest umierać dla
ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”.

Po tej żywej lekcji historii rozpoczęła się uroczysta
msza święta, której przewodniczył Jego Ekscelencja
ks. biskup Piotr Libera. We mszy świętej uczestniczyli
m.in. samorządowcy, kombatanci, druhowie wszystkich
jednostek OSP z terenu gminy Bulkowo, poczty
sztandarowe, społeczność szkolna oraz mieszkańcy.
„Bóg, Honor, Ojczyzna” – słowa, które przez wieki
zagrzewały do walki i podtrzymywały na duchu
w tragicznych momentach historii naszego narodu,
zabrzmiały nową mocą, wypowiedziane podczas kazania
przez ks. proboszcza Włodzimierza Dzieńkowskiego.
Po mszy świętej nastąpił przejazd wszystkich
uczestników na teren Szkoły Podstawowej w Nowych
Łubkach, gdzie zaproszony kombatant kpt. Zenon
Kluczyński dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku
czci bohaterów walk o niepodległą Polskę w 95 rocznicę
odzyskania niepodległości. Następnie ksiądz biskup Piotr
Libera dokonał poświęcenia tablicy, która odtąd
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Zgromadzone delegacje złożyły kwiaty oraz wspólnie
odśpiewano hymn państwowy.
Następnie głos zabrali: Dyrektor Kuratorium Oświaty
w Warszawie – Delegatury w Płocku – Pani Anna
Pietrzak, Wójt Gminy Bulkowo Pan Gabriel Graczyk oraz
Dyrektor Szkoły w Nowych Łubkach Pan Ryszard
Dobrowolski.

Oświata – Projekt „Do Przedszkola”
W dniu 8 stycznia 2013 roku Gmina Bulkowo
podpisała umowę partnerstwa z Fundacją Edukacji
Przedszkolnej z Wrocławia oraz gminami: Sierpc
i Potworów na realizację projektu pod nazwą „Do
przedszkola”.
Był to dokument wymagany do
podpisania umowy o otrzymanie dofinansowania
projektu pn. „ Do przedszkola” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1
„Wyrównywanie
szans
edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania
edukacji przedszkolnej.
(Punkt przedszkolny w Blichowie)
Punkty przedszkolne w Worowicach oraz we
Włókach otwarte są w godz. 8.00-13.00, natomiast
w Blichowie w godz. 9.00-14.00. Obecnie do Punku
Przedszkolnego
w
Blichowie
uczęszcza
14
przedszkolaków, do Worowic 15, a do Włók 8. We
wrześniu 2013 roku punkty przedszkolne opuściło
i przeszło do zerówki łącznie 15 dzieci.

(Jasełka w Punkcie przedszkolnym we Włókach)
W ramach projektu na terenie naszej Gminy od
dnia 2 marca 2013 roku działają 3 punkty przedszkolne
w miejscowościach: Blichowo, Włóki i Worowice.
Projekt będzie trwał do 30 czerwca 2015 roku. Po jego
zakończeniu
Gmina
zadeklarowała
kontynuację
przedsięwzięcia przez okres 24 miesięcy, co było
warunkiem otrzymania dofinansowania. Punkty mogą
przyjąć łącznie 45 dzieci w wieku 3 do 5 lat.
Na realizację w/w 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
Gminy niefinansowy to kwota 148 500,00 zł.
W ramach projektu w każdym punkcie zostały
zatrudnione przez Lidera 2 osoby – nauczyciel i pomoc
nauczyciela. Łącznie 6 osób z terenu Gminy Bulkowo.
Dzieci mają zapewnioną możliwość korzystania
z pomocy psychologa i logopedy. W projekcie zaplanowane są także spotkania – warsztaty dla rodziców
z zakresu m.in. psychologii oraz logopedii.

(Punkt przedszkolny w Worowicach)
Edukacja przedszkolna jest ważnym elementem
w procesie rozwoju dziecka, dlatego Gmina Bulkowo
dokładała wszelkich starań, aby powstały obecnie już
funkcjonujące punkty przedszkolne. Udało się to dzięki
współpracy z Fundacją Edukacji Przedszkolnej
z Wrocławia i dzięki współpracy z innymi samorządami.
Biuro projektu jest zlokalizowane na terenie
Gminy Bulkowo. W ramach projektu Gmina otrzymała
środki na remont, adaptację pomieszczeń oraz na zakup
nowego umeblowania i zabawek.
Zachęcamy do skorzystania z wolnych miejsc
w punkcie przedszkolnym we Włókach.

Inwestycje
Droga gminna Daniszewo-Podmarszczyn
W dniu 4 października 2011 r. dokonano odbioru
technicznego kolejnej inwestycji zrealizowanej przy
wsparciu środków zewnętrznych, czyli drogi gminnej

dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Daniszewo oraz Podmarszczyn. Prace przy modernizacji
drogi trwały od 18 sierpnia 2011 r. i obejmowały:
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wytyczenie
pasa
drogowego
z
ustawieniem
graniczników, karczowanie drzew,
wykonanie
nawierzchni żwirowej na długości 1590 mb, wykonanie
przepustów na zjazdach, wykonanie poboczy wraz
z pogłębieniem i wykopaniem rowów odprowadzających
wodę oraz oznakowania.
Wartość zadania to 132 739,88 złotych. Gmina
Bulkowo na realizację powyższego zadania uzyskała
dotację w kwocie 49 000,00 zł ze środków związanych
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z budżetu
Województwa Mazowieckiego.
Modernizacja drogi ułatwiła okolicznym rolnikom
dojazd do pól oraz usprawniła połączenie pomiędzy
miejscowościami
Daniszewo
gm.
Bulkowo
i Podmarszczyn gm. Dzierzążnia.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wymiana sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego
w Pilichowie oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Bulkowo
W dniu 15 listopada 2013 roku dokonano odbioru
robót budowlanych pn: „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wymiana sieci wodociągowej dla osiedla
mieszkaniowego w Pilichowie oraz budowa sieci
wodociągowej na terenie Gminy Bulkowo”. Inwestycja
została zrealizowana w ramach działania 321
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość
zadania wyniosła 694 238,58 zł, natomiast uzyskane
dofinansowanie to kwota 421 688,00 zł, okres realizacji:
10 kwietnia 2013 - 30 października 2013 r.
Zadanie obejmowało:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnotłocznej w miejscowościach Pilichowo-Bulkowo wraz
z przyłączem wodociągowym do przepompowni ścieków
w miejscowości Pilichowo, (długość sieci kanalizacyjnej
2 416 mb),

Przepompownia ścieków w Pilichowie
- budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Bulkowo
w miejscowościach Daniszewo, Majdany, Gocłowo,
Osiek, Nowy Podleck , Słupca, Sochocino Czyżewo,
Sochocino Praga oraz Włóki, (całkowita długość
wybudowanej sieci wodociągowej wynosi 3 980,00 mb),
- wymianę sieci wodociągowej dla osiedla mieszkalnego
w Pilichowie (długość 420,00 mb). Zakres prac
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obejmował wymianę rur wodociągowych z azbestowocementowych na polietylenowe.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnotłocznej w miejscowościach Pilichowo-Bulkowo miała na
celu
efektywniejsze
wykorzystanie
istniejącej
oczyszczalni w Bulkowie. Mogliśmy dzięki temu
zlikwidować lokalna oczyszczalnię w Pilichowie
i ograniczyć bieżące koszty.

Dokończenie budowy chodnika z elementami
odwodnienia w miejscowości Blichowo
W
dniu
21
listopada 2013 roku
odbył się odbiór
chodnika
w
Blichowie. Całkowita
wartość projektu to
147
719,93
zł
pozyskane dofinansowanie to kwota 96
078,00 zł. Okres
realizacji: 20 sierpnia
2013 r. - 30 października 2013 r.
Inwestycja
została
wykonana
w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju”
w zakresie
operacji
odpowiadających
warunkom przyznania pomocy w ramach
działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 20072013. Zadanie miało na celu poprawę infrastruktury
publicznej,
zaspokojenie
potrzeb funkcjonalnoprzestrzennych mieszkańców miejscowości Blichowo
oraz osób przyjezdnych i podróżnych, a także
zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę
chodnika z elementami odwodnienia. Długość chodnika
to 850 mb. Przy tej okazji udało się naprawić istniejący
już chodnik w miejscach, gdzie mieszkańcy zgłaszali
nienależytość jego wykonania.
,12 zł.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Bulkowo
Za nami pierwszy i bardzo intensywny atak zimy.
Szczególne warunki pogodowe przełożyły się niestety na
stan przejezdności naszych dróg. Tak gminnych jak
i powiatowych. Robiliśmy wszystko co w naszej mocy
aby drogi, które są naszą własnością, czyli drogi gminne
były w jak najdłuższym okresie czasu przejezdne.
Udawało się to dzięki zaangażowaniu jedenastu
jednostek, w tym sprzętu ciężkiego, które pracowały
nieprzerwanie praktycznie od pierwszych opadów
śniegu. Porywisty wiatr bardzo utrudniał odśnieżanie.
Sytuacja zmieniała się z godziny na godzinę. Staraliśmy
się na bieżąco reagować na Państwa sygnały.
Odśnieżaliśmy w pierwszej kolejności nasze główne
ciągi komunikacyjne, które łączą całe wsie, lub którymi
przemieszczają się autobusy szkolne. Interweniowaliśmy
natychmiast gdy zgłaszaliście Państwo, że przyjeżdża
karetka pogotowia ratunkowego.
W Urzędzie Gminy w Bulkowie został uruchomiony
dyżur o czym informowaliśmy na naszej stronie
internetowej. Jeżeli zima znów zaatakuje ponowimy
nasze działania. Interweniować będzie można wówczas
dzwoniąc na numer (24) 265 20 13 wew. 12 lub
781 884 097. Prosimy również zgłaszać potrzebę
odśnieżania za pośrednictwem sołtysów bądź radnych.
Niestety na drogach powiatowych, których
zarządcą i odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie jest
Zarząd Dróg Powiatowych sytuacja była czasami
tragiczna. Pomimo naszych ciągłych interwencji
w powiecie drogi w zdecydowanej większości
w czwartek i piątek tj. 30 i 31 stycznia były
nieprzejezdne. Korzystając z naszego sprzętu
odśnieżaliśmy je na pewnych odcinkach po to by
połączyć nasze drogi gminne i umożliwić Państwu w
miarę swobodne poruszanie się po terenie gminy. Było
też tak, że sprzęt będący w naszej dyspozycji odśnieżał
drogi powiatowe ponieważ utykał tam autobus czy
prywatne pojazdy. Pomagaliśmy służbom powiatu aby
nie narażać podróżujących na niebezpieczeństwo
i utrzymać przejezdność na drogach powiatu chociaż nie
leżało to w naszej gestii. Dziwi nas fakt, że na stronie
Starostwa Powiatowego zamieszczane były informacje,
które mijały się ze stanem faktycznym i wprowadzały

Państwa w błąd.
Wskazywane były w komunikacie
drogi rzekomo przejezdne a w rzeczywistości
zablokowane
bądź
podawany
był
stan
ich
nieprzejezdności do trzech godzin gdy w rzeczywistości
były nieprzejezdne już nawet ponad dobę. Są to sprawy
niedopuszczalne, które narażają nas wszystkich na
znaczne niebezpieczeństwo związane nawet z utratą
zdrowia.
Ponieważ odbieraliśmy od Państwa mnóstwo
telefonów z prośbą o interwencję na drogach
powiatowych poniżej podajemy ich wykaz z terenu
gminy Bulkowo łącznie z nadanymi numerami w celu
łatwiejszej identyfikacji i możliwości również osobistego
interweniowania:
1. Bulkowo – Góra 2924W
2. Rogozino – Blichowo – Bulkowo 2935W
3. Blichowo – Łubki – Nadułki 2932W
4. Ilinek – Kucice - Bulkowo – Bodzanów 3059W
5. Bulkowo – Kobylniki 2951W
6. Bulkowo – Osiek – Krubice 2949W
7. Pilichowo – Pilichówko – Daniszewo 2934W
8. Piączyn – Włóki 2925W
9. Nadułki – Kadłubowo 2933W
10. Rogowo – Mąkolin 2948W
11. Nowy Podleck – Leksyn 6917W
12. Nowe Łubki – Staroźreby 2927W
Podajemy numery, pod którymi można interweniować
w sprawie odśnieżania dróg powiatowych:
Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku – (24) 267 68 39
Baza nr 2 w Bodzanowie – (24) 260 70 61
W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kontakt
do Płockiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - tel.
kom. 608 598 069.
Zapewniamy Państwa, że każde otrzymane zgłoszenie
w sprawie dróg powiatowych było przez nas
przekazywane do zarządcy tej drogi.
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze drogi gminne
sprawiały jak najmniej kłopotów. Zaraz po zakończeniu
odśnieżania uruchomiliśmy akcję posypywania dróg
piaskiem.
Bardzo
dziękujemy
za
zrozumienie
i cierpliwość w tej wyjątkowej sytuacji i bardzo
przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Międzygminne Zawody Sportowe w Bulkowie
W dniu 25 stycznia 2014 roku w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie odbyły
się międzygminne zawody w siatkówkę o Puchar Wójta
Gminy Bulkowo.
W zawodach udział wzięło 5 drużyn męskich, dwie
z gminy Staroźreby, jedna z gminy Drobin naszą gminę
reprezentowały drużyny Sochocino- Praga i Włóki.
Puchar Wójta zdobyła drużyna ze Staroźreb „Świt I”.
Drugie miejsce zajęła drużyna z Włók, trzecie drużyna
z Sochocina-Pragi.
Dziękujemy
organizatorowi
zawodów
Panu
Mieczysławowi Józwiakowi, Pani Dyrektor Marcie

Szumskiej za udostępnienie sali gimnastycznej oraz
młodzieży za liczny udział i zaangażowanie.
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FERIE W BIBLIOTECE
Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie oraz Filie w Blichowie i w Nowych
Łubkach zapraszają dzieci do udziału w programie zajęć i zabaw przygotowanych na
ferie zimowe w dniach 17-28 luty 2014 roku.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w poszczególnych placówkach.
ZAPRASZAMY!!!

III Harcerski Turniej Strzelecki w Blichowie
W dniach 9-10 listopada 2013 roku w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Blichowie odbył się III Harcerski
Turniej Strzelecki o Puchar Wójta Gminy Bulkowo oraz
Komendanta Hufca ZHP „Mazowsze” Płock. Turniej
został zorganizowany przez 44 Drużynę Starszoharcerską
„SFORA” z Blichowa, w ramach Gminnych Obchodów
Narodowego Święta Niepodległości. Uczestniczyło w nim
ponad 130 harcerzy i uczniów z Hufca ZHP „Mazowsze”
Płock.

z odległości 10 metrów z broni pneumatycznej
(w kategorii karabinka i pistoletu).
W klasyfikacji drużynowej najlepszą okazała się
Drużyna z Blichowa przed Drużyną Harcerską
z Radzanowa i Nowego Miszewa.
Najlepszą w kategorii Gromad Zuchowych była
Gromada „Błękitne Płomyki” z Bodzanowa.
W kategorii indywidualnej najwyższym wynikiem
mógł się pochwalić dh. Łukasz Raczyński z 44 DSH
z Blichowa.
Po zakończeniu turnieju odbyło się uroczyste
świeczkowisko, na którym podsumowano rywalizację
sportową. Przybyli na nie zaproszeni goście:
• Wójt Gminy Bulkowo – Pan Gabriel Graczyk
• Komendant Hufca ZHP „Mazowsze” Płock – hm.
Adam Wenkler,
• Sekretarz Gminy Bulkowo – Pan Tomasz Kolczyński
• Radny Gminy Bulkowo – Pan Mieczysław Józwiak,
• Członek Komendy Hufca ZHP „Mazowsze” Płock –
dh. Krzysztof Bawtrol
Podczas świeczkowiska Wójt Gminy – Pan Gabriel
Graczyk otrzymał z rąk Komendanta Hufca ZHP
Od wczesnych godzin rannych na terenie
„MAZOWSZE” Płock srebrną odznakę „Honorowego
Gimnazjum w Blichowie odbywały się zmagania
Przyjaciela Harcerstwa”.
strzeleckie. Każdy uczestnik turnieju strzelał do tarczy

Spotkania z pasjami w Filii Bibliotecznej w Nowych Łubkach
Filia Biblioteczna w Nowych Łubkach przez ponad
dwa miesiące realizowała cykl spotkań dla osób starszych
pt. „Spotkania z pasjami”. Była to część projektu Fundacji
Orange, realizowanego z grantu Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej.
Projekt ten zakładał przeprowadzenie na żywo
w bibliotekach 12 spotkań online w formie wideo
konferencji . Spotkania odbywały się w każdy czwartek
od 12 września do 28 listopada 2013 roku.
Bohaterami spotkań były znane osoby, które chciały
przybliżyć
słuchaczom
swoje
zainteresowania,
przedstawić swoje poglądy oraz pobudzić w nich ukryte
pasje. Uczestnicy spotkań mieli możliwość zadawania
pytań poprzez specjalnie przygotowany do tego celu czat
internetowy. Tym wirtualnym spotkaniom z ciekawymi
oraz pełnymi pasji ludźmi towarzyszyły żywe dyskusje,
dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniami.
Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna
seniorów, sprawienie by seniorzy wyszli z domów
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i spotkali się ze sobą w miejscu publicznym. Celem
projektu było również stworzenie przyjaznej przestrzeni,
która umożliwiłaby nawiązywanie nowych kontaktów
oraz pozwoliła otworzyć się do innych ludzi. Ważnym
elementem było też rozbudzenie chęci do dzielenia się
swoją wiedzą i pasją z innymi.

Święto Plonów w Gminie Bulkowo
d:

Gminy

Projekt pod nazwą „Święto Plonów w Gminie
Bulkowo” współfinansowany był w ramach małych
projektów z działania 413 „Wdrożenie lokalnych
strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
Gminne dożynki odbyły się w dniu 1 września 2013 roku
przy współpracy Urzędu Gminy Bulkowo i Parafii
Rzymskokatolickiej w Blichowie.

Rozpoczęła je Uroczysta Msza Święta w Kościele
pw. Św. Anny, której przewodniczył ks. dr Paweł
Niewinowski.
Po nabożeństwie obchody przeniosły się barwnym
korowodem na teren przed Remizą OSP w Blichowie.
Licznie przybyłych gości oraz wszystkich uczestników
uroczyście powitał Wójt Gminy Gabriel Graczyk. Po
przemówieniach i odczytanych listach, zgodnie
z tradycją, Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy Bulkowo Waldemarem
Kajką oraz Proboszczem Parafii w Blichowie ks.
Włodzimierzem
Dzieńkowskim
podzielili
się
z zebranymi chlebem z tegorocznych plonów.

Po oficjalnych obchodach przyszła kolej na występy
artystyczne.
Humorystyczną
interpretację
bajki
o czerwonym kapturku przedstawiły panie ze
Stowarzyszenia „Żurawianki”. Następnie na scenie
zaprezentowała się Kapela Ludowa Brata Zdzicha.
Wieczorem wystąpiła Gwiazda Wieczoru Zespół
MIG, a podczas nocnej zabawy tanecznej bawiono się
z zespołem Ex Bolo. Podczas przerw prowadzone były

konkursy dla dzieci i starszych uczestników m.in. na
temat wiedzy o Gminie Bulkowo

Uczestnicy mogli zapoznać się z prezentacją
warsztatów ginących zawodów m.in. wikliniarza,
młynarza, garncarza, piekarza oraz kucharza. Każdy
zainteresowany mógł uczestniczyć w wykonywaniu
przedmiotów lub zapoznać się z historią i ciekawostkami
poszczególnych zawodów bądź też bezpłatnie
skosztować dań tradycyjnych i regionalnych na
przygotowanym na tą okazję stoisku.

Mogliśmy również liczyć na niezawodną obecność
stoisk Oddziału Terenowego KRUS, Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku, PZU
S.A., Banku Spółdzielczego w Staroźrebach, AVON,
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie wraz z
filiami, małego Przedszkola w Blichowie, twórców
ludowych. Najmłodsi mogli bawić się w wesołym
miasteczku korzystając ze zjeżdżalni, trampolin lub kul
wodnych. Dużym zainteresowaniem, nie tylko dzieci,
cieszyła się zagroda z owcami. Największą nagrodą dla
organizatorów była jednak bardzo duża frekwencja
mieszkańców oraz gości, która potwierdziła, że po
ciężkiej pracy każdy z nas chce odpocząć, spotkać się ze
znajomymi i pobawić w miłym gronie.
Patronat medialny nad uroczystością objął Tygodnik
Płocki oraz Katolickie Radio Płock.
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Ważne informacje
Przypomnienie o sprawdzaniu Terminy wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Bulkowo
ważności Dowodu Osobistego
w okresie styczeń-czerwiec 2014
Urząd
Gminy
Bulkowo
przypomina mieszkańcom gminy
o obowiązku sprawdzania ważności
swoich dokumentów tożsamości.
Wszyscy,
którzy
w
trakcie
wyrabiania dokumentu nie ukończyli
65 lat mają dowody osobiste z 10
letnim terminem ważności, po
którym staja się one nieważne. Aby
dokument był nadal ważny należy
przynajmniej miesiąc wcześniej
złożyć w Urzędzie Gminy, pokój nr
14 wniosek wraz z dwoma
aktualnymi fotografiami. Wówczas
wystawiony będzie nowy dokument.
Biuro jest czynne w godzinach
pracy
urzędu
Gminy.
Nowe
dokumenty są wydawane bezpłatnie.
Czas
oczekiwania
na
nowy
dokument wynosi ok. 3 tygodni.
Terapeuta ds. uzależnień służy pomocą mieszkańcom Gminy Bulkowo
W 2014 roku w Urzędzie Gminy, jak w minionym 18.00 (obok GOPS). Wszystkich zainteresowanych
roku funkcjonuje Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień. uzyskaniem bezpłatnej porady oraz pomocy prosimy
powołany przez Wójta Gminy Bulkowo oraz Gminną o wcześniejszy kontakt pod numer tel. 24 265 20 13 wew.
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 13 lub stawiennictwo w godzinach funkcjonowania
Terapeuta ds. uzależnień przyjmuje w I i III piątek Punktu.
każdego miesiąca w pokoju nr 3 w godzinach od 13.30 do
W lutym składamy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Przypominamy, że 28 lutego 2014 roku upływa
okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. oraz
termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
wypełnione zestawienie faktur. Wnioski przyjmowane są
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
w pokoju nr 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.
do produkcji rolnej. Z wypełnionym wnioskiem
Natomiast faktury za okres od 1 lutego 2014 r. do 30
składamy faktury za zakup oleju napędowego w
lipca 2014 roku będą przyjmowane w sierpniu 2014 r.
Projekt „Aktywna integracja w Gminie Bulkowo”
Od początku stycznia 2014 roku w Gminie Bulkowo
skorzysta z licznych kursów zawodowych m.in. kursu
trwa kolejna edycja projektu systemowego pn. „Aktywna
prawa jazdy, obsługi kasy fiskalnej. Zostanie zatrudniony
integracja w Gminie Bulkowo”. Projekt będzie trwał do
również asystent rodziny, który będzie udzielał wsparcia
30.06.2014 roku. W jego ramach 10 uczestników
rodzinom z terenu Gminy Bulkowo.
Zmiana siedziby filii bibliotecznej w Nowych Łubkach
W związku z wcześniejszymi ustaleniami Rady iż w miesiącu listopadzie 2013 roku nastąpiła zmiana
Gminy Bulkowo i Wójta Gminy w sprawie zmiany siedziby filii z budynku OSP do Szkoły Podstawowej
siedziby Filii bibliotecznej w Nowych Łubkach, Gminna w Nowych Łubkach. Zakres działania Filii oraz dni
Biblioteka
Publiczna w Bulkowie
informuje, i godziny pracy pozostają bez zmian.
Wydawca:
Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo. Kontakt 24 265 20 13, e-mail: gmina@bulkowo.pl
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