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III Targi Pracy i Edukacji w Bulkowie

W dniu 28 kwietnia 2014 roku już po raz trzeci w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Bulkowie odbyły się Targi Pracy i Edukacji
w ramach realizowanego przez Gminę Bulkowo projektu „Aktywna
integracja w Gminie Bulkowo”. Honorowy Patronat nad Targami objął
Starosta Płocki Pan Michał Boszko. Głównym organizatorem imprezy był
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie.
Wydarzenie zainaugurował Wójt Gminy Bulkowo Pan Gabriel
Graczyk witając wszystkich zgromadzonych gości, m.in. Starostę Płockiego
Pana Michała Boszko, Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Płocku Panią Małgorzatę Bombalicką, Radnych Rady Powiatu Płockiego Pana Wiesława Woźniaka i Pana
Andrzeja Kulińskiego, Przewodniczącego Pana Waldemara Kajkę oraz Radnych Rady Gminy Bulkowo, Sołtysów,
uczniów, mieszkańców, a w szczególności wystawców: przedstawicieli Powiatowego oraz Wojewódzkiego Urzędu
Pracy z Płocka, Przedstawicieli Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Oddział w Płocku, uczelnie wyższe
Politechnikę Warszawską Filia w Płocku, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową oraz Wyższą Szkołę im. Pawła
Włodkowica, które prezentowały swoje oferty, lokalnych przedsiębiorców, agencję pracy i wszystkich, którzy
przybyli na III Targi Pracy i Edukacji do Bulkowa.
Na początek zebrani mogli podziwiać układ taneczny przygotowany przez uczennice Gimnazjum w Bulkowie.
Po oficjalnych wystąpieniach wszyscy zebrani zobaczyli dynamiczny pokaz walki rycerskiej zaprezentowanej przez
bractwo płockiej Drużyny Kuszniczej. Żywiołowy pokaz walki wzbudził ogromny zachwyt oraz zainteresowanie.

Wójt Gminy Bulkowo
serdecznie zaprasza

na IV Dni Bulkowa,
które odbędą się w dniach 14-15 czerwca 2014 roku
(teren przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie, ul. Szkolna 2)
Program imprezy :

I Dzień -14.06.2014 r. (sobota)
900-1400 Turniej Piłki Nożnej i Siatkowej,
1430-1600 Rajd rowerowy „Na sportowo w Gminie Bulkowo“,
1600 Gminny Konkurs plastyczny dotyczący profilaktyki uzależnień (organizator
Stowarzyszenie „Nasza przyszłość”)
II Dzień- 15.06.2014 r. (niedziela)
1430 Występ zespołu ludowego „Grzybowianki”,
1500 Oficjalne rozpoczęcie oraz przemówienia zaproszonych gości,
1500-1800 Prezentacje twórców i inne atrakcje (zjeżdżalnie, kule, quady),
kawiarenka i loteria Stowarzyszenia „Nasza przyszłość”,
1500-1800 Festyn integracyjny w ramach projektu „Aktywna integracja w Gminie
Bulkowo” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie,
1530 Turniej Sołectw,
1715 Występy artystyczne uczniów ze szkół z terenu gminy Bulkowo oraz
Stowarzyszenia „Żurawianki”,
1800 Występ Gwiazdy wieczoru – zespół BASTA,
1930 Zabawa taneczna,
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2400 Zakończenie.
Organizatorzy: Urząd Gminy Bulkowo, Stowarzyszenie „Nasza przyszłość”
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III Targi Pracy i Edukacji w Bulkowie c.d.
Celem targów było zaprezentowanie różnego
rodzaju wsparcia związanego z budową własnej kariery
zawodowej, drogi edukacyjnej oraz poszerzenia
informacji potrzebnych do kształtowania ścieżki
rozwoju zawodowego na lokalnym rynku pracy.
Inicjatywa ta skierowana została do uczniów oraz
mieszkańców gminy Bulkowo, osób bezrobotnych,
poszukujących pracy, studentów oraz uczniów szkół
średnich i gimnazjalnych. Wszyscy zainteresowani mieli
możliwość zapoznania się z ofertami edukacyjnymi
placówek oświatowych oraz z ofertami pracy instytucji
rynku pracy.
się po rynku pracy, lokalnych miejscach pracy,
możliwościach zdobycia umiejętności i kwalifikacji,
formach udzielanego wsparcia oraz o realizowanych
projektach współfinansowanych przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Po zakończeniu części oficjalnej zainteresowana
młodzież oraz osoby poszukujące zatrudnienia
z zainteresowaniem zwiedzali stoiska wystawców:
pracodawców, przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych,
policealnych, uczelni wyższych oraz instytucji rynku
W trakcie targów pracownicy Powiatowego Urzędu pracy. Efektem ubiegłorocznych II Targów Pracy było
Pracy w Płocku świadczyli usługi doradcze oraz zatrudnienie ponad 30 mieszkańców z terenu gminy
informowali o metodach poszukiwania pracy, poruszania Bulkowo przez agencję obecną na tej imprezie.

IV Obchody Dnia Strażaka
W dniu 4 maja 2014r. odbyły się IV w historii
Gminy Bulkowo, a pierwsze tak uroczyste Obchody
Dnia Strażaka, ponieważ organizowane wspólnie
z druhami z gminy Dzierzążnia.

pw. Przemienienia Pańskiego w Daniszewie celebrowali
proboszcz oraz Gminny Kapelan OSP z terenu Gminy
Bulkowo ks. Jan Żółtowski oraz ks. kan. Wiesław
Malinowski proboszcz parafii pw. św. Achacjusza
w Skołatowie.

Mszę Świętą w intencji druhów i ich rodzin
z terenu Gminy Bulkowo, terenu Gminy Dzierzążnia
oraz terenu Gminy Staroźreby w kościele parafialnym

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście
m.in.: Zastępca Komendanta PSP w Płońsku - Dariusz
Brzeziński, Dyrektor MODR w Warszawie - Andrzej
Kamasa, V-ce Starosta Powiatu Płońskiego - Andrzej
Stolpa, Wójt Gminy Dzierzążnia Mirosław Opolski.
Po uroczystej Mszy Świętej druhowie z terenu
Gminy Bulkowo przybyli do remizy OSP w Pilichówku na
poczęstunek.
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Z życia Rady Gminy Bulkowo
Rada Gminy Bulkowo, tak jak Rady innych gmin,
co roku podejmuje uchwałę dotyczącą określenia ceny
żyta na dany rok podatkowy. Cena ta ma znaczenie przy
obliczaniu podatku od gruntów rolnych.
Również co roku Prezes Głównego Urzędu
Statystycznego w komunikacie ogłasza cenę skupu żyta.
Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie
ustawy o podatku rolnym (Dz. U. 2013 poz. 660) jest to
średnia cen skupu żyta za okres poprzedzających 11
kwartałów. Dla przykładu na rok 2014 była to kwota
69,28 zł za dt żyta. Jak się kształtowały ceny ogłaszane
przez Główny Urząd Statystyczny w poszczególnych
latach obrazuje tabela nr 1. Widać, że były to kwoty
różne i czasami znacznie odbiegające od siebie.
Te wartości są bardzo ważne dla Rady Gminy
przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze cena
kwintala żyta ustalana przez Radę Gminy nie może być
wyższa od tej publikowanej przez GUS (na rok 2014
wyższa od 69,28 zł za dt). Po drugie nie może być
znacząco niższa od tej kwoty maksymalnej ponieważ
stoją za tym skutki finansowe jakie ponosi gmina.
Wówczas z Budżetu Państwa spływają do gminy dużo
niższe środki pieniężne (zwane subwencją) - tym niższe
im bardziej Rada Gminy obniży cenę żyta od
maksymalnej czyli od 69,28 zł.
Każda Rada Gminy ma poważny problem do
przeanalizowania, gdyż z jednej strony im wyższe zostaną
ustalone podatki, tym większy jest to wydatek
i obciążenie dla mieszkańców, jeżeli natomiast Rada
Gminy ustali podatek na poziomie zbyt niskim Budżet
Państwa przekaże odpowiednio niższą pomoc finansową
co dla budżetu gminy jest bardzo dotkliwą stratą
i skutecznie hamuje rozwój.
I tak na rok 2014 Rada Gminy Bulkowo obniżyła
cenę żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego
z 69,28 zł do 51,00 zł czyli o przeszło 18 zł. Żebyście
Państwo mieli rozeznanie jak to było w latach minionych
dla zobrazowania przedstawiliśmy to również w tabeli
nr 1. Dla porównania w 2011 roku gdy GUS ogłosił cenę
37,64 zł Rada Gminy Bulkowo obniżyła podatek tylko

o 6,64 zł i wówczas subwencja z Budżetu Państwa nie
była tak bardzo „obcięta” jak obecnie a mieszkańcy
płacili podatek z kwoty tylko 31,00zł.
Niestety analizując kolejny rok, czyli 2012 Główny
Urząd Statystyczny ogłosił drastycznie podniesioną ceną
skupu żyta aż do 74,18zł czyli przeszło dwukrotnie. Rada
Gminy Bulkowo nie podniosła jednak ceny żyta do celów
podatkowych dwukrotnie czyli z 31,00 do 62,00 zł
a ustaliła ją na poziomie 50,00 zł będąc świadoma, że
Budżet Państwa przy obniżeniu z kwoty 74,18 aż o
przeszło 24,00 zł przekaże gminie odpowiednio niższe
środki finansowe. Mamy świadomość, że dla Państwa
była to bardzo odczuwalna różnica z 31,00 zł do 50,00 zł
lecz chcieliśmy również przedstawić, jakimi kryteriami
musi kierować się Rada Gminy podejmując decyzje
podatkowe. Jest jeszcze właśnie ta druga strona, o której
potocznie się nie mówi a jest bardzo ważna dla budżetu
każdej gminy. Ta zasada dotyczy również innych
podatków ustalanych na terenie gminy Bulkowo.
Posłużyliśmy się ceną żyta gdyż ten podatek jest chyba
najbardziej popularny.
Skutki finansowe za każdy rok, czyli ile pieniędzy
nie wpłynęło do budżetu gminy z powodu obniżenia przez
Radę Gminy ceny żyta od stawek maksymalnych
ogłoszonych przez GUS do stawek obowiązujących na
terenie gminy, przedstawiliśmy w ostatniej kolumnie
tabeli nr 1.
Nie zastosowanie przez Radę Gminy większej
obniżki podatku rolnego w stosunku do ceny ustalonej
przez GUS skutkuje obniżeniem subwencji dla gminy.
Bardzo prosimy o przeanalizowanie tabel a mamy
nadzieję, że wówczas zrozumienie dla decyzji Rady
Gminy w tym zakresie będzie pełniejsze.
W celu porównania jak do tego problemu
podchodzą Rady innych gmin, czyli jak kształtują się
stawki podatków na rok 2014 u naszych sąsiadów
załączyliśmy poniższą tabelę nr 2.
Podatek rolny na 2014 r. obliczany jest w sposób
następujący:
51,00 zł x 2,5 dt = 127,5 zł 1 ha przeliczeniowy

Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na 2014 rok to 69,28 zł 1 dt., Rada Gminy obniżyła cenę 1 dt. do 51,00 zł na rok 2014.
Tabela nr 1
Rok

Cena żyta ogłoszona przez
GUS

Cena żyta ustalona przez
Radę Gminy Bulkowo

Skutki obniżenia górnych stawek
podatku rolnego

1.

2014

69,28 zł za dt.

51,00 zł

503 677,00 zł

2.

2013

75,86 zł za dt.

52,00 zł

602 259,93 zł

3.

2012

74,18 zł za dt.

50,00 zł

651 794,14 zł

4.

2011

37,64 zł za dt.

31,00 zł

178 825,45 zł

5.

2010

34.10 zł za dt.

31,00 zł

78 934,71 zł

Lp.
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Tabela nr 2
Lp

Nazwa
Gminy

Cena żyta
do celów
wymiaru
podatku
rolnego
w zł.

Od gruntów
związanych z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej
od 1 m² w zł

od budynków lub ich części, od 1 m² powierzchni użytkowej w zł
od gruntów
pozostałych za 1 m2
Mieszkalnych

zajętych na
prowadzenie
działalności
gospodarczej

związanych z
udzielaniem
świadczeń
zdrowotnych

pozostałych, w tym
zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej
działalności pożytku publ.
przez organi. pożytku publ.

1.

Bulkowo

51,00

0,52

0,21

0,30 – zwol.

16,00

4,00

4,20

2.

Staroźreby

50,00

0,88

0,24

0,74 – zwol.

23,03

4,63

7,73

3.

Dzierzążnia

52,00

0,70

0,17

0,38 - płatne

18,00

4,63

3,50

4.

Radzanowo

50,00

0,75

0,40

0,50 – zwol.

19,50

4,45

6,20

5.

Bodzanów

52,00

0,88

0,30

0,60 – zwol.

16,00

4,68

4,30

6.

Mała Wieś

50,00

0,84

0,30

0,37 - zwol.

18,00

4,63

6,00

7.

Naruszewo

55,00

0,75

0,20

0,40 - płatne

18,00

4,00

3,00

8.

Wyszogród

42,00

0,84

0,43

0,70 - płatne

18,38

4,48

7,06

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.
Pod kierownictwem i przy dużym zaangażowaniu
Pana Mieczysława Józwiaka w pracach uczestniczyli
pracownicy Gospodarki Komunalnej i Urzędu Gminy
Bulkowo, młodzież z koła Ligi Ochrony Przyrody przy
ZSO Bulkowo, uczniowie szkół, Harcerze z ZSO
w Blichowie,
członkowie
ZKS
Bulkowo-Praga,
konserwatorzy ze szkół, grupa bezrobotnych oraz grupa
mieszkańców z terenu gminy Bulkowo.
Wszyscy pracowali bardzo ofiarnie, mimo, że po
obfitych deszczach warunki były niezwykle trudne.
Odnowienie zrębu po wyciętym lesie gminnym
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. Ze strony Urzędu Gminy akcję koordynowała
Pani Maria Jakubiak.
Szczególne podziękowania za pomoc i współpracę
w nasadzeniach kierujemy do Nadleśnictwa Płock.

Wójt Gminy Bulkowo
oraz
Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
serdecznie zapraszają na Zawody Sportowo-Pożarnicze,
które odbędą się w dniu 28 czerwca 2014 r.

o godz. 1300 w Worowicach (plac przy Dworku)

Projekty realizowane przez Gminę Bulkowo cz. 2 PO IG
W latach 2013-2014 Gmina Bulkowo realizuje
projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie
Bulkowo”
w
ramach
działania
8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo
informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20072013”.
Projekt obejmuje 5-letnie zapewnienie dostępu do
szerokopasmowego Internetu oraz dostawę łącznie
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87 zestawów komputerowych, 5 drukarek oraz 5 switchy,
niezbędne oprogramowanie i opieką serwisową, jak
również przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera
i korzystania z Internetu dla 40 gospodarstw domowych
które zostały wyłonione na potrzeby realizacji projektu.
Dostawcą
87
zestawów
komputerowych,
szerokopasmowego Internetu oraz realizatorem szkoleń
z obsługi komputera i korzystania z Internetu jest
wyłoniona w ramach przetargu firma TOYA Systemy
Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

(podpisanie umowy z Wykonawcą)
Dzięki funduszom z Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 40 rodzin z terenu Gminy
Bulkowo
otrzymało zestawy komputerowe wraz
z dostępem do internetu, ponad to Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Bulkowie został wyposażony w 21
zestawów
komputerowych,
Zespół
Szkół
Ogólnokształcących w Blichowie otrzymał 16 zestawów
komputerowych, Szkoła Podstawowa w Nowych
Łubkach 5 zestawów, Szkoła Podstawowa w Nowych
Krubicach 3 komputery oraz Gminna Biblioteka
Publiczna w Bulkowie 2 komputery.

1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium
dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia
w ramach systemu pomocy społecznej i/lub świadczeń
rodzinnych,
2. rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie objętym
projektem,
3. dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji
materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania
stypendiów socjalnych,
4. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
z orzeczeniem równoważnym,
5. osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny
dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej
zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2003 Nr 228 poz.
2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych
świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (od
1 marca 2014 r. jest to kwota od 648,13 zł do 1013,34 zł),
6. dzieci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce,
z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód
opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku
poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż
ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny
dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie
domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie
Statystycznym”, to jest kwota 1270,00 zł.
7. w ramach działań koordynacyjnych - 7 jednostek
podległych Wnioskodawcy.
Wartość projektu: to 1 207 259,25 zł. Obecnie wybrano
zespół projektowy: koordynatora projektu, asystenta,
informatyka oraz księgową projektu; przygotowano
materiały informacyjne o projekcie: ulotki i plakaty;
w przygotowaniu jest strona internetowa projektu;
przeprowadzono rekrutację beneficjentów do projektu.

(szkolenie z obsługi komputerów)
Wartość projektu to kwota 504 578,33 zł. Środki
w całości pochodzą z funduszy unijnych.
W latach 2013-2014 Gmina Bulkowo realizuje
projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Bulkowo – edycja II”. Celem ogólnym
projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego
Internetu zidentyfikowanej grupie 100 gospodarstw
domowych z terenu gminy, zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub
niepełnosprawności.
(spotkanie informacyjne nt. II edycji wykluczenia cyfrowego)
Grupy docelowe:
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –
Kreowanie przyszłości, inwestycja w wiedzę i umiejętności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL.
Dotychczas w ramach zaplanowanych działań
w projekcie zrealizowano:
 566 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
 125 godzin warsztatów oraz indywidualnych

konsultacji z psychologiem;
 105 godzin warsztatów oraz indywidualnych
konsultacji z doradcą zawodowym;
 2 wyjazdy na basen;
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 6 wyjazdów edukacyjnych na XIV Toruński Festiwal  12 wyjazdów edukacyjnych Centrum Nauki Kopernik –
Nauki i Sztuki odbywający się na Uniwersytecie
poznanie sześciu galerii „Świat ruchu, człowiek
Mikołaja Kopernika oraz udział w seansie
i środowisko, strefa światła, korzenie cywilizacji”;
Planetarium w Toruniu.
seans w Planetarium Niebo Kopernika;
W najbliższym czasie odbędą się:
 6 wyjazdów edukacyjnych
na Festiwal Nauki
w Warszawie w tym również zaplanowano
 2 obozy naukowe dla młodzieży biorącej udział
zwiedzanie Łazienek Królewskich i Pomarańczarni;
w projekcie;
 1 wyjazd edukacyjny do Powsina w ramach edukacji
 634 godziny zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
przyrodniczej.
 75 godzin warsztatów oraz indywidualnych
Jest to wkład gminy Bulkowo w edukację i rozwój
konsultacji z psychologiem;
 95 godzin
warsztatów
oraz
indywidualnych młodzieży szkolnej. Środki pozyskane z funduszy
unijnych to 465 000,00 zł, wkład własny gminy to tylko
konsultacji z doradcą zawodowym;
25 000,00 zł.
 3 wyjazdy na basen;
 5 wyjazdów edukacyjnych na Stadion Narodowy –
trasa ekskluzywna i historyczna;

I Międzyszkolny Dzień Profilaktyki w Nowych Krubicach
W dniu 6 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej
w Nowych Krubicach z inicjatywy Rady Rodziców oraz
pod patronatem Wójta Gminy Bulkowo, odbył się
I Międzyszkolny Dzień Profilaktyki, pod nazwą „Bez
uzależnień żyje się o niebo lepiej”.
We współczesnym świecie dzieci i młodzież

opowiadający o młodym chłopaku, który wsiada za
kierownicę samochodu bez uprawnień i pod wpływem
alkoholu. Spektakl kończy się tragicznie, gdyż ten młody
człowiek ginie a jego kolega zostaje osobą
niepełnosprawną – skazaną na wózek inwalidzki.
Po spektaklu odbyły się prelekcje dla uczniów
z klas 4 – 6 oraz z klas 0 – 3, przeprowadzone przez
przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Płocku:
starszego aspiranta Krzysztofa Piaska Rzecznika
Komendanta Miejskiego Policji, oraz inspektor Katarzynę
Staniszewską pracownika Wydziału Prewencji. Dzieci
i młodzież aktywnie uczestniczyli w prelekcjach. Starsza
grupa została podzielona na cztery mniejsze grupy,
których zadaniem było napisanie i omówienie zagrożeń
oraz sposobów zapobiegania tym zagrożeniom,
w zakresie bezpieczeństwa w szkole, na drodze, podczas
zabaw w czasie wolnym oraz podczas korzystania
z komputera.

narażona jest na różnego rodzaju zagrożenia takie jak:
narkomania, alkoholizm, cyberprzemoc itp. Jednym ze
sposobów ochrony młodych ludzi przed tymi
zagrożeniami jest uświadomienie im, że takie zagrożenia
w ogóle istnieją oraz poinformowanie ich jak się przed
nimi zabezpieczyć.
Dlatego tak bardzo cenne są wszelkiego rodzaju
inicjatywy, między innymi ta, którą wykazała Rada
Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Nowych
Krubicach. Rodzice przy współpracy z Dyrekcją szkoły
oraz Radą Pedagogiczną zorganizowali I Międzyszkolny
Dzień Profilaktyki. Imprezę, wpisującą się w rządowy
program "Razem Bezpieczniej" oraz w program
profilaktyczny "PaT", objął honorowym patronatem Wójt
Gminy, który chętnie wspiera tego rodzaju
przedsięwzięcia. Wydarzenie mogło zostać zrealizowane
m.in. przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bulkowo.
Uczniowie ze szkoły w Nowych Krubicach, na
początku zaprezentowali krótki spektakl profilaktyczny,
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Młodsza grupa również aktywnie uczestniczyła
w spotkaniu, gdyż dzieci udzielały odpowiedzi na
pytania, które podczas wyświetlanego interaktywnego
filmu pt. „Bezpieczna droga z radami Spongeboba”
zadawał popularny bohater kreskówek Spongebob.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania
otrzymali od policjantów elementy odblaskowe, które
zapewniają bezpieczeństwo w czasie poruszania się po
drodze po zmroku.

Doposażenie Gospodarki Komunalnej w sprzęt
Od początku 2011 roku Gmina Bulkowo rozpoczęła
doposażenie Gospodarki Komunalnej w sprzęt służący
modernizacji dróg, kopaniu rowów, wykonywaniu
drobnych napraw oraz realizację niewielkich, ale
i znacznych inwestycji. Już w marcu 2011 r. została
zakupiona za kwotę 61 500 zł brutto równiarka
BAUKEMA-SHM 4 służąca do profilowania i odśnieżania
dróg gminnych.

Natomiast w kwietniu 2013 roku zakupiona została
przyczepa o ładowności 4,5 tony. Zakup ten zwiększył
efektywność wykorzystywania ciągnika i zwiększył
zakres prac wykonywanych przez pracowników
Gospodarki Komunalnej. Ponadto w maju 2013 roku
zakupiona została także kosiarka bijakowa na
czterometrowym wysięgniku ORSI ALPINIST 460 za
kwotę 27 999,99 zł brutto, która służy do wykaszania
rowów i poprawy estetyki dróg.
W celu sprawnego transportu sprzętu oraz
pracowników na bardzo preferencyjnych warunkach
zakupiony został również samochód Volkswagen
Transporter 1.9 TD, rok produkcji 1999 za kwotę
5 900 zł.

(koparko-ładowarka JCB 3CX)

W tym samym roku Gmina Bulkowo zrealizowała
zadanie pn. „Zakup i dostawa używanej koparkoładowarki dla Gminy Bulkowo”. W specyfikacji
zamawiający określił, aby przedmiot dostawy spełniał
szereg wymogów, m.in. koparka powinna
być
bezwypadkowa, o roku produkcji powyżej 2000,
skrzynia biegów pozwalająca na zsynchronizowaną
zmianę biegów oraz wspomaganie zmiany kierunku
jazdy przód/tył, komplet łyżek/w tym łyżka dzielona.
Wartość zakupionej koparko-ładowarki JCB 3CX rok
produkcji 2001 wyniosła 129 150,00 zł brutto. W
czerwcu 2012 roku zakupiony został ciągnik z przednim
napędem URSUS 914, rok produkcji 1990 za kwotę 31
tys. brutto. Ciągnik w sezonie letnim wykorzystywany
jest do prac związanych z naprawą dróg i pracami
porządkowymi, a zimą do odśnieżania dróg gminnych.
W sierpniu 2012 roku zakupiono kosiarkę rotacyjną
Z173 za kwotę 3 570,01 zł, która jest używana do
koszenia poboczy dróg gminnych oraz utrzymania
terenów zielonych.

(koparka Atlas podczas pracy)

W związku z tym, iż naprawa dróg jest obecnie
priorytetem, a potrzeby przekraczały znacznie możliwości sprzętowe w grudniu 2013 roku została zakupiona
koparka ATLAS za kwotę 42 000 zł brutto.
Zakup powyższego sprzętu pozwolił na
oszczędności przy bieżących naprawach dróg, układaniu
przepustów, kopaniu rowów odwadniających, remontach
sieci wodociągowej oraz wielu nowych inwestycjach
realizowanych przez Gminę Bulkowo. Niewątpliwie
były to dobre inwestycje, pozwalające zmniejszyć ilość
zleceń udzielanych podmiotom zewnętrznym, a co za
tym zaoszczędzić własne środki budżetowe, co pozwala
na realizację większej ilości zadań.

Relacja z Turnieju Piłki Nożnej w Drobinie
W dniu 22 lutego 2014 r. odbył się Turniej Piłki
Nożnej w Drobinie, w którym drużyny z terenu gminy
Bulkowo wywiozły najwyższe trofea. I miejsce w
kategorii do lat 16 zajęli chłopcy z Gimnazjum Blichowo,
którzy stoczyli przepiękny bój o najwyższą lokatę z
drużyną Gimnazjum z Bulkowa. W tym „bratobójczym”
meczu nie zabrakło emocji oraz pięknej gry.
Młodzież obu drużyn pokazała, że drzemie w nich
ogromny potencjał oraz posiadają wielki talent. Natomiast
w kategorii do lat 13, I miejsce zdobyła drużyna
Podstawówki z Bulkowo, zaś Podstawówka z Blichowa

zajęła III miejsce.
I miejsce do lat 13 (Podstawówka z Bulkowa), skład:
Jakub Ślepowroński, Adam Mazurkiewicz, Grzegorz
Pietrzak, Bartosz Kolasiński, Mikołaj Skibiński.
III miejsce do lat 13 (Podstawówka z Blichowa), skład:
Bartek Głodowski, Bartłomiej Krawczyk, Ewelina
Krawczyk, Paweł Rajewski, Gabriel Lewandowski, Szymon Plewiński, Dominik Majewski.
I miejsce do lat 16 (Gimnazjum z Blichowa), skład: Kamil
Kądracki, Jakub Sierpiński, Przemysław Raczyński,
Łukasz Raczyński, Krystian Kędzierski, Damian Pesel,
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Jakub Osiecki.
Opiekunami grupy byli Pan Mieczysław Józwiak oraz
II miejsce do lat 16 (Gimnazjum z Bulkowa), skład: Krzysztof Jakubiak.
Kamil Mazurkiewicz, Kamil Lewandowski, Damian
Borawski, Mateusz Konopiński, Kacper Dobies, Dominik
Konopiński.
Organizatorami Turnieju byli: Szkoła Podstawowa
w Rogotwórsku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Drobinie, a zaproszenie ZKS Bulkowo-Praga otrzymał
od Dyrektora SP w Rogotwórsku Pana Waldemara
Grodkiewicza. Natomiast bezpłatny przejazd autobusem
zawodników na Turniej był możliwy dzięki pomocy
Wójta Gminy Bulkowo Pana Gabriela Graczyka.

Informacje
Modernizacja gminnych dróg żwirowych
Pod koniec marca rozpoczęto modernizację drogi
Nowe Łubki – Słupca na długości 1,3 km, dzięki
zaangażowaniu własnego sprzętu oraz mieszkańców
udało nam się zebrać pobocza, wykopać rowy oraz
utwardzić nawierzchnię na całej długości drogi oraz je
wyprofilować.
Prace w głównej mierze zostały wykonane przez gminny
sprzęt, tj. dwie koparki, równiarka, ciągnik z przyczepą.
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, którzy również
uczestniczyli własnymi ciągnikami w odwożeniu ziemi,
udało nam się w ciągu 3 tygodni zmodernizować cały
odcinek drogi. Serdecznie dziękujemy za współpracę
mieszkańcom, Panu Radnemu i Panu Sołtysowi. Taka
współpraca znacznie ogranicza koszty, a przynosi
piękne efekty.

Droga Słupca – Nowe Łubki
W trakcie modernizacji są drogi Sochocino Czyżewo –
Sochocino Praga oraz w Starym Podlecku.

Termomodernizacja budynków w gminie Bulkowo
W dniu 28 maja 2014 roku rozstrzygnięto przetarg na
termomodernizację budynków w gminie Bulkowo:
Część I:Termomodernizacja budynku świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilichówku wraz z wymianą
dachu. Wartość brutto – 133 143,60 zł. Cześć II:
Termomodernizacja
budynku
gospodarczego
w miejscowości Bulkowo polegająca na dociepleniu
budynku i stropu, wymianie zewnętrznej stolarki
budowlanej oraz wymianie pokrycia dachowego, wartość

brutto – 139 780,23 zł.
Wykonawcą zadania wyłonionym w przetargu jest
Zakład Remontowo – Budowlany„ ELLA „Bronisław
Gawrylczyk, ul. Wiśniewskiego 4, 96 – 500 Sochaczew.
Na powyższe inwestycje gmina pozyskała środki
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach
małych projektów, wkład własny to jedynie 20 %
wartości inwestycji.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
W bezpośrednim sąsiedztwie z oczyszczalnią
ścieków w Bulkowie na działce gminnej rozpoczęła się
budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Do
budowy PSZOK-u każda Gmina została zobowiązana
przepisami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości.

Inwestycja została rozpoczęta niezwłocznie po uzyskaniu
wszelkich
niezbędnych
pozwoleń.
Zadanie
to
wykonywane jest wyłącznie przy użyciu własnego
sprzętu oraz pomocy pracowników Gospodarki
Komunalnej, co pozwoli na znaczne oszczędności.

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