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100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilichówku
W dniu 28 września 2014 r. w Gminie Bulkowo
odbył się Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pilichówku. To niezwykłą uroczystość
zorganizowali Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk
oraz
Zarząd
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w Pilichówku.
Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta
w Kościele Parafialnym w Daniszewie, której
przewodniczył Kapelan strażaków w powiecie
płockim, ks. kan. mgr Roman Bagiński oraz gminny
Kapelan OSP ks. Jan Żółtowski. Podczas nabożeństwa
został poświęcony sztandar OSP w Pilichówku po
renowacji.
Uroczystość poprowadzona przez druhnę Anetę Chmielewską odbyła się na terenie przy
Kościele Parafialnym w Daniszewie. Na obchody zameldowały się nie tylko jednostki OSP z terenu
Gminy Bulkowo, ale również z gmin sąsiednich. Były delegacje OSP z Kadłubowa
i Podmarszczyna.
W numerze:
Podniesienie flagi państwowej przez Druhów OSP ° Obwieszczenie Wójta Gminy
Pilichówko oraz odśpiewanie Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej Bulkowo z dnia 10 października
było niezwykłym wydarzeniem uroczystości, podkreślającym 2014r. str. 4
° Rozstrzygnięcie
konkursu
najważniejsze symbole Naszej Ojczyzny. Wszystkich
z
zakresu
bhp
i
ekologii
zaproszonych gości przywitał Wójt Gminy Bulkowo Gabriel
w rolnictwie
dla
rolników
Graczyk, który pełni jednocześnie funkcję Wiceprezesa
i sołtysów str. 4-5
Szanownej Jubilatki.
° Złote Gody w Bulkowie str. 5
Następnie druh Piotr Golacik przedstawił rys historyczny
° Obwieszczenie Wójta Gminy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilichówku. Po nim nastąpił Bulkowo z dnia 1 września 2014 r.
podniosły moment dekoracji sztandaru Złotym Znakiem str. 6
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej ° „Aktywni Seniorzy” str. 6
Polskiej nadanym OSP w Pilichówku przez Prezydium Zarządu ° Od przypadku do wypadku ! –
Głównego Związku OSP RP. Kolejnym punktem programu było akcja informacyjna KRUS Płock
str. 7
wręczenie odznaczeń dla druhów, którzy swoją postawą oraz ° Osiągnięcia sportowe str. 8
działalnością przysłużyli się Ochotniczej Straży Pożarnej ° Informacje dla mieszkańców
w Pilichówku.
str. 8
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Honorowy medal im. Bolesława Chomicza,
otrzymał:
Druh Józef Adamiak
Złote medale za zasługi dla pożarnictwa,
otrzymali:
Druh Marek Dominiak
Druh Wojciech Koper
Druh Aleksander Jankowski
Druh Józef Oskroba
Druh Jerzy Przedpełski
Druh Wiesław Wardziński
Druh Stanisław Golacik s. Stanisława
Druh Bogdan Matczak
Srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa:
Druh Roman Matusiak
Druh Janusz Budek
Druh Józef Krakowiak
Druh Krzysztof Golacik
Druh Stanisław Golacik s. Kazimierza
Druh Piotr Golacik
Druh Jakub Józefowski
Druh Mariusz Pawlak
Druh Kamil Staniszewski
Brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa:
Druh Gabriel Graczyk
Druh Marian Filiński
Druh Heronim Krysiak
Druhna Beata Ciecierska
Druh ks. Jan Żółtowski
Druhna Aneta Chmielewska
Wzorowe odznaki za zasługi dla pożarnictwa:
Druh Daniel Dominiak
Druh Łukasz Dominiak
Statuetka za zasługi dla pożarnictwa:
Pan Zygmunt Stasiak
Po podniosłych chwilach związanych z
uroczystym wręczeniem odznaczeń dla druhów,
głos
zabrali
goście:
Poseł
na
Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Zgorzelski,
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik, który na koniec swego przemówienia
wręczył jednostce Medal Pamiątkowy „Pro
Masovia” oraz dyplomy uznania dla najbardziej
zasłużonych druhów, wśród których znaleźli się:
Druh Gabriel Graczyk,
Druh Dawid Budek,
Druh Janusz Budek,
Druh Stanisław Golacik s. Stanisława,
Druh Marek Dominiak,
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Druh Roman Matusiak,
Druh Wojciech Koper.
Następnie przemawiali: Kierownik Delegatury w
Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
– Radosław Lewandowski, Starosta Płocki
Michał Boszko, V-ce Prezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP Rzeczypospolitej
Polskiej
Województwa
Mazowieckiego
w Warszawie i Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczej Straży
Powiatu Rzeczypospolitej Polskiej w Płocku –
druh Hilary Januszczyk, Zastępca Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej – druh
Grzegorz Padzik, Dyrektor Biura Terenowego

Związku
OSP
Rzeczypospolitej
Polskiej
w Płocku – druh Jerzy Olejnik, Prezes Zarządu
Gminnego Związku OSP RP w Bulkowie druh
Kazimierz Przepiórski, Wójt Gminy Bodzanów
Grażyna Pietrzak, Wójt Gminy Staroźreby Józef
Stradomski, Radny Rady Powiatu Płockiego
Andrzej Kuliński. Druhna Aneta Chmielewska
odczytała list Posła na Sejm RP Macieja
Małeckiego, który nie mógł osobiście
uczestniczyć w obchodach. Następnie głos zabrał
Wójt Gminy Bulkowo druh Gabriel Graczyk.
Wypowiedziane słowa współgospodarza imprezy
podczas jubileuszu jakże trafnie opisują zawód
strażaka – ochotnika: „Są zawsze tam, gdzie ich
potrzeba. Śmiało wchodzą tam, gdzie inni nie
mają odwagi. Z narażeniem życia ratują to, co
inni spisali już na straty. Często, jako pierwsi,
zjawiają się na miejscach wypadków drogowych,
aby ratować ich ofiary. Nieustraszenie walczą
z żywiołami i usuwają ich skutki. Nie szukają
wymówek, gdy mają spełnić swój obowiązek.
Zaakceptowali strach, idą za głosem serca, mimo
że rozum woła czasami: zawróć!”

Swoją obecnością zaszczycili nas również:
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
i Mazowieckiej
Izby
Rolniczej
Wiktor
Szmulewicz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Płocku Daniel Zaborowski, Członek Zarządu
Powiatu Płockiego Lech Dąbrowski, Wójt Gminy
Dzierzążnia Mirosław Opolski, Naczelnik
Wydziału
Kontrolno
Rozpoznawczego
Państwowej Straży Pożarnej w Płocku bryg. Piotr
Głowala, Radny Rady Powiatu Płockiego
Wiesław Woźniak. Na zakończenie głos zabrał

Prezes
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w Pilichówku – druh Marek Dominiak, który
w swoim przemówieniu dziękował zebranym
za tak liczne przybycie, a szczególne wyrazy
wdzięczności kierował w stronę władz Gminy
Bulkowo za wyremontowanie budynku remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilichówku.
Uroczystość uświetnił występ Gminnej
Orkiestry Dętej ze Starej Białej, która również
wzbogaciła oprawę Mszy Świętej oraz
poprowadziła defiladę wokół zabytkowego dębu
znajdującego się przy Kościele.

Ponad dwugodzinne obchody zostały
zwieńczone
integracyjnym
obiadem
dla
wszystkich uczestników, który odbył się przy
remizie
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w Pilichówku i sprzyjał dyskusjom, wymianom
zdań i poglądów. Uczestnicy imprezy mieli
okazję do degustacji potraw regionalnych, takich
jak pierogi z kapustą i grzybami, placki
ziemniaczane z twarożkiem, swojskie wędliny.
Zainteresowaniem cieszył się również wiejski
chleb ze smalcem z cebulką.
Następnie
organizatorzy
uroczystości
zaprosili wszystkich zebranych na zabawę
taneczną. Tańce odbyły się w wyremontowanym
przez Gminę Bulkowo, budynku remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilichówku.
Obchody 100-lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pilichówku miały ogromne znaczenie
dla druhów z tej jednostki, lecz również dla całej
braci strażackiej z terenu gminy, jak i samych
mieszkańców. Piękny jubileusz uzmysłowił nam,
jak niesłychanie ważną rolę w naszym życiu
odgrywają strażacy. Ich bezinteresowna chęć
niesienia
pomocy
w
każdych,
nawet
najtrudniejszych
warunkach,
bezgranicznie
zasługuje na społeczny szacunek i zaufanie.
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Obwieszczenie Wójta Gminy Bulkowo z dnia 10 października 2014r.
Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy nr 188/XXI/13 w sprawie
obwodów głosowania podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i dla
głosowania korespondencyjnego, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do
rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborach wójta.
Numer
obwodu

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Bulkowo-Kolonia,
Bulkowo, Urząd Gminy w Bulkowie tel. 24 265 20 13 wew.22
Krubice Stare
Dobra, Stary Podleck, Krzykosy, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie
Rogowo,
tel. 24 265 20 28 /lokal dostosowany do potrzeb
Nowe Krubice, Osiek
wyborców niepełnosprawnych/
Nadułki,
Nadułki-Majdany,
Nowa Słupca,
Słupca, Daniszewo, Włóki
Nowe Łubki, Sochocino Czyżewo,
Sochocino – Praga, Stare Łubki

Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Nadułkach
tel. 781884097

Blichowo, Chlebowo, Golanki
Górne, Sochocino - Badurki,
Wołowa,
Gocłowo, Nowy
Podleck
Szasty, Worowice, Gniewkowo,
Pilichowo, Pilichówko

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Blichowie
tel. 24 265 13 23

Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach
tel. 24 265 13 25 / lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych/

Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Worowicach
tel. 24 265 20 09

Głosowanie w wyborach samorządowych odbędzie się w dniu 16 listopada 2014r.
w godz. 7.00 – 21.00.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) może
głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika. Do głosowania korespondencyjnego
wyznacza się wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze.
Wójt Gminy
/-/ Gabriel Graczyk

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu bhp i ekologii w rolnictwie
dla rolników i sołtysów
W dniu 17 października 2014 r. w Sali
posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie odbył się
Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa,
higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla
rolników i sołtysów. Organizatorem konkursu był
Oddział Regionalny KRUS Warszawa, OT
KRUS w Płocku przy współpracy z Urzędem
Gminy.
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Głównym celem konkursu było:
1. upowszechnianie wśród rolników i Sołtysów
wiedzy z zakresu ekologii, ochrony zdrowia
i życia w gospodar-stwach rolnych,
2. zapobieganie wypadkom w gosp. rolnych oraz
zmniejszenie skutków degradacji środowiska
spowodowanego działalnością rolniczą.

II miejsce: Marianna Łazarz z miejscowości
Słupca.
III miejsce: Michał Nagórka z miejscowości
Nowy Podleck.

Konkurs poprzedziło szkolenie poświęcone
zagadnieniom bezpieczeństwa podczas pracy
w gospodarstwie rolnym. Zadaniem konkursowym było rozwiązanie testu zawierającego 10
pytań z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy
i ekologii. Do konkursu przystąpiło 10 osób z
terenu Gminy Bulkowo.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Agnieszka Kamińska z miejscowości
Rogowo.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe,
natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety
oraz kalendarze na 2015 rok.
Nagrodzonym
serdecznie
gratulujemy
i zapraszamy ponownie do udziału w następnych
edycjach konkursu.

Złote Gody w Bulkowie
Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość.
Wracają chwile i wspomnienia sprzed lat. Tak
było również w dniu 23 października 2014 r.
w Bulkowie.
W tym dniu 10 par obchodziło jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego:
1. Regina i Stanisław Fabianowicz,
2. Halina i Józef Grudny,
3. Danuta i Witold Juraczko,
4. Janina i Kazimierz Kaźmierczak,
5. Wiesława i Jan Mazur
6. Mieczysława i Jerzy Przedpełscy,
7. Adela i Kazimierz Strzelczak,
8. Lidia i Zdzisław Szmajdzińscy,
9. Stanisława i Franciszek Tybuś,
Nieobecni byli natomiast Wanda i Ryszard
Kryszkowscy.

Po
okolicznościowym
wystąpieniu
Kierownika USC Mieczysława Całki Jubilaci
złożyli tradycyjne ślubowanie i podziękowania za
wspólne 50-letnie pożycie. Gorące życzenia
jubilatom złożył Wójt Gminy Gabriel Graczyk.
Na wniosek Wójta Gminy Bulkowo Prezydent
RP Bronisław Komorowski nadał szanownym
małżonkom medale "Za długoletnie pożycie
małżeńskie", którymi Wójt i Przewodniczący
Rady Gminy udekorowali dostojnych Jubilatów.
Wręczono również pamiątkowe księgi z życzeniami i kwiaty.

Złotym Jubilatom życzymy dalszych
szczęśliwych lat spędzonych wspólnie w zdrowiu
i spokoju.
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Obwieszczenie Wójta Gminy Bulkowo z dnia 1 września 2014 r
Na podst. art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112
z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Nr 161/XVIII/12 w sprawie okręgów wyborczych, podaje się do
wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie
radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji
wyborczej dla wyborów rady gminy i wójta gminy.
Numer okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba
wybieranych
radnych

Bulkowo-Kolonia, ulice: Wschodnia, Zachodnia, Północna,
Kredytowa, Osiedlowa, Sezamkowa, Ostatnia

1

Bulkowo- Kolonia, numery domów od 1 do 47 oraz ulice
Płocka, Szkolna, Łąkowa

1

3.

Bulkowo, Krubice Stare

1

4.

Dobra, Stary Podleck

1

5.

Krzykosy, Rogowo

1

6.

Nadułki, Nadułki – Majdany, Nowa Słupca, Słupca

1

7.

Daniszewo, Włóki

1

8.

Nowe Łubki

1

9.

Sochocino – Czyżewo, Sochocino – Praga, Stare Łubki

1

10.

Blichowo

1

11.

Chlebowo, Golanki Górne, Sochocino – Badurki, Wołowa

1

12.

Gocłowo, Nowy Podleck

1

13.

Szasty, Worowice

1

14.

Gniewkowo, Pilichowo, Pilichówko

1

15.

Nowe Krubice, Osiek

1

1.
2.

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Gminy Bulkowo – pokój nr 18, tel. 24 265
20 13 wew. 29
Wójt Gminy
/-/Gabriel Graczyk

„Aktywni Seniorzy”
Seniorzy biorący udział w spotkaniach w
ramach projektu „Akademia seniorów” wyszli z
inicjatywą powołania na terenie gminy Bulkowo
Koła Związku Emerytów i Rencistów. Efektem
tego postanowienia były dwa październikowe
spotkania w Blichowie i w Bulkowie, na które
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seniorzy
zaprosili
znajomych.
Gościem
honorowym był Wójt Gminy Bulkowo, który
przyjął z entuzjazmem propozycję utworzenia
koła oraz zaproponował pomoc administracyjnoprawną. Spotkanie założycielskie planowane
jest na listopad 2014 roku.

Od przypadku do wypadku ! – akcja informacyjna KRUS Płock
Szybko zapadający zmierzch utrudnia
widoczność. Do tego padający deszcz, czy śnieg
powoduje rozmiękczenie gruntu, oblodzenie dróg
i podwórzy. Najczęściej w tak niesprzyjających
warunkach dochodzi do upadków. Do tej pory
w 2014r.
na
terenie
województwa
mazowieckiego spośród 2346 wypadków przy
pracy rolniczej aż 871 z nich to upadki osób.
Wpływu na warunki atmosferyczne nie mamy,
ale możemy przygotować się do pracy w tak
niesprzyjających okolicznościach.
Do większości wypadków w gospodarstwach rolnych dochodzi w związku
z nieprzestrzeganiem elementarnych zasad BHP
tj. nieodpowiednia organizacja własnego miejsca
pracy, brak dbałości o porządek w obejściach
gospodarskich, praca w nieodpowiednim lub
zabrudzonym obuwiu, zły stan nawierzchni
podwórzy i ciągów komunikacyjnych a także
nieprawidłowy
sposób
wchodzenia
lub
schodzenia z maszyn i urządzeń rolniczych
i drabin. Może to zabrzmi zaskakująco, ale do
większości tego typu zdarzeń wypadkowych
dochodzi zwykle na podwórzu i w budynkach
gospodarczych,
przeważnie
na
płaskiej
powierzchni oraz na schodach i drabinie.
Skutkiem takich wypadków są głównie urazy
kończyn dolnych i górnych.
Nie każdego wypadku można uniknąć, ale
można zminimalizować jego skutki, dlatego
gorąco apelujemy do rolników o ostrożną
i bezpieczną pracę!
Należy pamiętać zatem, aby:
 W OBEJŚCIU
- przed wystąpieniem przymrozków wyrównać
nawierzchnię podwórza, usunąć wszystkie
przedmioty
i materiały
blokujące
ciągi
komunikacyjne,
- przygotować piasek, popiół
lub sól
gospodarczą do posypywania oblodzonych
ścieżek,
- studzienki, szamba zabezpieczyć przykryciem
lub barierami ochronnymi,
- usunąć zbędne przedmioty z przejść i schodów
(schody w okresie zimy powinny być

zaopatrzone w maty antypoślizgowe i wyposażone w poręcze)
- dokonać przeglądu instalacji elektrycznych,
wymienić zużyte żarówki, zadbać o prawidłowe
oświetlenie
podwórza
oraz
budynków
inwentarskich i gospodarczych,
- przygotować odzież, która zatrzyma ciepło oraz
ochroni przed deszczem, wiatrem i mrozem,
- zaopatrzyć się w odpowiednie obuwie gumowe
do pracy na wilgotnym podłożu oraz obuwie
przylegające do kostki, ocieplane z podeszwą
protektorowaną, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć,
- maszyny i urządzenia stawiać na utwardzonych
nawierzchniach, w miejscach, w których nie
przeszkadzają w bezpiecznym poruszaniu się;
 W BUDYNKACH
- utrzymywać
czystość
w
ciągach
komunikacyjnych, nie zastawiać ich sprzętem
i narzędziami,
- ostre, niebezpieczne narzędzia przechowywać
na wieszakach lub wkładać je do stojaków,
- otwory stropowe wyposażyć w barierki
ochronne i listwy przypodłogowe,
- sprawdzić drabiny, dokonać ich konserwacji.
Pamiętaj, że bezpieczna drabina to drabina
posiadająca (u dołu gumowe lub ostre
zakończenia, u góry zamontowane haki). Kąt
nachylenia drabiny powinien wynosić od 65° 75°, i co najmniej 0,75m nad powierzchnię, na
którą wchodzisz;
 NA DRODZE
- korzystając z dróg publicznych zadbać o stan
techniczny ciągnika i innych maszyn rolniczych,
w szczególności o prawidłowe oświetlenie,
- Uwaga! od 1 września każdy pieszy idący po
zmierzchu poza obszarem zabudowanym musi
mieć na sobie odblaskową odzież lub opaskę.
Jeżeli jednak do wypadku w gospodarstwie
dojdzie, pamiętajcie, aby ten wypadek
niezwłocznie zgłosić do najbliższej Placówki
Terenowej
KRUS,
ponieważ
zwłoka
w zgłoszeniu wypadku może mieć wpływ na
ustalenie przyczyn i jego okoliczności.
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Osiągnięcia sportowe
W pierwszym meczu towarzyskim piłki siatkowej kobiet, zawodniczki ZSK Bulkowo-Praga
wygrały dwumecz z reprezentacją Drobina. Nasze dziewczyny pokazały się z jak najlepszej strony
i dzięki współpracy oraz waleczności osiągnęły bardzo dobre wyniki: 3-0 (26-24; 25-9; 25-19)
i również 3-0 (25-20; 25-16; 25-13). Z pewnością w/w rezultaty oraz przede wszystkim gra, którą
zaprezentowały dziewczyny podczas meczu, można zawdzięczyć również trenerowi Marcinowi
Przedpełskiemu.
Wydarzenie sportowe zostało objęte
Patronatem Wójta Gminy Bulkowo
Gabriela Graczyka.
Skład Zjednoczonych:
1. Dominika Rembiewska - MVP
(Najbardziej Wartościowy Gracz)
spotkania,
2. Anna Gościcka,
3. Agnieszka Pikoń,
4. Klaudia Czarnecka,
5. Paulina Modlińska,
6. Dorota Gackowska.

Informacje dla mieszkańców
Bulkowo, dnia 13.10.2014 r.
Szanowni Mieszkańcy,
W związku z początkiem okresu grzewczego, uprzejmie informujemy że w miesiącach
październik, grudzień 2014 roku, luty, kwiecień 2015 roku w każdy ostatni czwartek miesiąca
(wyjątek grudzień - trzeci czwartek) będzie przeprowadzana mobilna zbiórka popiołu.
Popiół należy gromadzić w workach maksymalnie 120 l i pozostawić w miejscach gdzie
zwyczajowo wystawiamy odpady (przy drodze publicznej). Odbiór realizowany będzie od godziny
8:00. Popiół przygotowany do odbioru powinien być ostudzony, suchy (nie polany wodą).
Mieszkańców zainteresowanych oddaniem popiołu prosimy o zgłaszanie swoich adresów
telefonicznie, pod nr 24 265 20 13 wew. 12 lub 24 265 20 13 wew. 30. Wystarczy jeden raz zgłosić
potrzebę odebrania popiołu, żeby był on odbierany regularnie do końca okresu grzewczego.
Wójt Gminy
/-/ Gabriel Graczyk

Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Bulkowo
z dnia 15 października 2014 roku
Zarządzeniem Nr 72/2014 przyjęto Program ułatwienia spłaty należności czynszowych,
odszkodowań za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, opłat niezależnych od właściciela oraz
odsetek ustawowych osobom korzystającym z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Bulkowo - w formie odpracowania należności na rzecz gminy Bulkowo.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia na stronie
www.bip.bulkowo.pl.
Wydawca:
Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo. Kontakt 24 265 20 13,
e-mail: gmina@bulkowo.pl
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