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          Szanowni Mieszkańcy! 

          Nadszedł czas podsumowania lat 2015-2018. W tym 

okresie udało się zrealizować wiele ważnych i czasami długo 

oczekiwanych inwestycji. Z pewnością przyczyniła się do 

tego zgodna i konstruktywna współpraca  z Radą Gminy. 

Każdego roku wspólnie staraliśmy się stworzyć budżet, który 

pozwoli opracować listę najważniejszych zadań mających 

decydujący wpływ na poziom życia mieszkańców Gminy 

Bulkowo, zaplanować te zadania, na które będzie można 

pozyskać dofinansowanie.  Niełatwe wyzwanie podziału 

dochodów własnych gminy na realizację inwestycji lub 

wkład własny do zadań, na które pozyskaliśmy 

dofinansowanie, udaje się nam zrealizować poprzez chęć współpracy i osiągania kompromisu - co nie zawsze jest 

łatwym zadaniem. Otwarci i odpowiedzialni Radni, obecni na Sesjach i Komisjach, to klucz do sukcesu. W latach 

2015-2018 możemy zaobserwować wzrost ogólnych dochodów Gminy aż o około 35 % co potwierdza m.in. 

aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji, przy stałym poziomie dochodów własnych. 

Warto wspomnieć, że nasze dochody własne są nadal jednymi z najniższych w regionie.  Olbrzymia ich część, 

aż 56,55% w 2017 roku, została wydatkowana na oświatę. Składają się na to m.in. koszty ogrzania i utrzymania 

placówek, organizacji dowozów, pomocy dydaktycznych, godzin dodatkowych. W innych latach było podobnie. 

Pozostała część dochodów musi wystarczyć na szereg innych zadań własnych Gminy oraz jej rozwój. Stąd tak 

ważne są środki zewnętrzne. Naszym celem jest zaspokojenie najważniejszych potrzeb mieszkańców w każdej 

dziedzinie życia, od jakże ważnych inwestycji drogowych, poprzez oświatę, sport, ochronę przeciwpożarową, 

rozwój stowarzyszeń, oświetlenie, zaopatrzenie w wodę, pomoc społeczną, czy działania kulturalno-społeczne. 

Minione lata są przykładem efektywnego wykorzystania nawet niewielkich funduszy na liczne i różnorodne 

inwestycje, których przykłady prezentujemy w niniejszym wydaniu Kuriera Gminy Bulkowo. 

        Życzę miłej lektury 

    Wójt  Gminy  Bulkowo 
 

 

 Inwestycje w latach 2015-2018

  

 

 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Krubice 

 

W dniu 29 czerwca 2016 r. został odebrany 

zmodernizowany odcinek drogi w Nowych Krubicach. 

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej 

wewnętrznej w miejscowości Nowe Krubice na 

dz. nr ew. 53 gm. Bulkowo” polegało na potrójnym 

powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni kruszywem 

naturalnym z zastosowaniem emulsji asfaltowej. 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 124 944,58 zł 

brutto.  Na  powyższe  zadanie Gmina Bulkowo uzyskała 
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dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem 

z produkcji gruntów rolnych. Następnie w ramach 

gwarancji we wrześniu 2018 r. została wykonana 3 cm 

nawierzchnia bitumiczna (warstwa ścieralna). 

Modernizacja drogi gminnej Worowice - Krubice Stare 

W 2015 roku Gmina Bulkowo realizowała 

inwestycję pn.: Przebudowa - modernizacja drogi 

gminnej nr 290415W relacji Worowice - Krubice Stare.  

Prace obejmowały wykonanie nawierzchni żwirowej 

poprzez nawiezienie ok. 20 cm warstwy żwiru na 

odcinku 2,095 km i dodatkowej warstwy 15 cm na 

odcinku 0,5 km oraz zdjęcie poboczy. Wykonano 

przepusty pod zjazdami. Roboty realizowano w okresie 

03.08.2015 r. - 21.09.2015 r. Koszt całkowity inwestycji 

to 127 057,16 zł brutto. Otrzymaliśmy również dotację 

w kwocie 70 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego ze środków związanych 

z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. 

   
Prace przygotowawcze pod modernizację 3 odcinków dróg 

W 2015 roku 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 1 880 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) 

Pozostałe prace  

Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy 

Bulkowo na przełomie czerwca i lipca 2015 r. wykonała 

również remont odcinka drogi gminnej o długości 

ok. 850 m w miejscowości Słupca w kierunku Nowej 

Wsi, gm. Staroźreby. Prace polegały na przeprofilowaniu 

drogi oraz nawiezieniu żwiru na grubość 10 cm. Koszt 

zadania to kwota ok. 12 500,00 zł. Wykonano również 

remont drogi gminnej w miejscowości Sochocino-Praga 

od świetlicy wiejskiej w kierunku Przedpełc, 

gm. Staroźreby, na odcinku ok. 1 km. Prace polegały na 

zdjęciu poboczy oraz okopaniu drogi rowami. Wyżej 

wymienione prace zostały wykonane z pomocą 

mieszkańców wsi Sochocino-Praga, za co bardzo 

dziękujemy. Koszt inwestycji to ok. 25 000,00 zł. W obu 

zadaniach środki pochodziły z budżetu Gminy Bulkowo. 

Przebudowa drogi gminnej Nowy Podleck 

W okresie letnim 2015 roku zostały wykarczowane 

i usunięte karpy drzew w ilości 255 szt. Gospodarka 

Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo dokonała 

zdjęcia poboczy z pomocą mieszkańców wsi Nowy 

Podleck. Została wykonywana również podbudowa 

z pospółki grubości 10 cm na szerokości 5 m i długości 

odcinka 2,39 km, przez firmę U.S.T Handel Żwirem 

Mariusz Guziński. Koszt wykonania podbudowy 

42 422,70 zł. 
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Pozostałe prace  

Dzięki zapleczu jakim jest zakupiony przez Gminę 

Bulkowo sprzęt: równiarka drogowa BAUKEMA 

SHM 4, koparko-ładowarka JCB 3CX, koparka ATLAS 

1204 oraz ciągnik URSUS 914 z przyczepą, w ramach 

bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych, 

wykonano w 2016 r. m.in. następujące prace: 

- okopanie rowami, usunięcie karp oraz nawiezienie 

pospółką żwirową drogi Nowy Podleck – Sierakowo na 

odcinku 420 m. 

- wbudowanie poboczy,  wyprofilowanie  oraz  nawiezie- 

nie  pospółką  żwirową  drogi  Nowe  Łubki - Szulbory 

na odcinku 450 m. 

- wbudowanie poboczy, wyprofilowanie oraz 

nawiezienie pospółką żwirową drogi w miejscowości 

Krzykosy. 

- wbudowanie poboczy, wyprofilowanie oraz 

nawiezienie pospółką żwirową drogi relacji Pilichowo-

Krubice Stare 
- posadowienie przepustów oraz wyprofilowanie 

zjazdów w miejscowościach Sochocino-Praga, Nowy 

Podleck. 

Remont chodnika w Bulkowie 

W dniu 23.05.2017 r. zostały zakończone prace 

związane z ,,Remontem chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 2935W Rogozino-Blichowo-Bulkowo” 

Inwestycja została wykonana przez Gminę Bulkowo 

w partnerstwie z Powiatem Płockim. Remont chodnika 

polegał na:  

- demontażu istniejącego chodnika przez Gospodarkę 

Komunalną przy Urzędzie Gminy Bulkowo,  

- wykonaniu chodnika przez firmę MR Bruk Mariusz 

Rakowski z Rogowa za kwotę 89 500,00 zł brutto ze 

środków budżetowych Gminy Bulkowo, natomiast 

materiały potrzebne do wykonania zadania tzn. kostka, 

krawężniki i obrzeża zapewnił Powiat Płocki. 

 

 
 

 

Przebudowa drogi powiatowej Bulkowo–Osiek–Krubice 

W dniu 20 listopada 2017 r. odbył się odbiór 

techniczny drogi Bulkowo – Osiek – Krubice. Jest to 

wynik podpisanego przez Wójta Gminy Bulkowo w dniu 

13.12.2016 r. porozumienia z Zarządem Powiatu 

Płockiego, reprezentowanym przez Starostę Płockiego 

Mariusza Bieńka oraz Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Płocku Marcina Błaszczyka w sprawie 

przekazania gminie Bulkowo w zarząd drogi powiatowej 

nr 2949W Bulkowo – Osiek – Krubice. W wyniku 

porozumienia Gmina Bulkowo podjęła się realizacji 

zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie 

przedmiotowej drogi na odcinku ok. 1,13 km. W tym 

celu Gmina Bulkowo na własny koszt sporządziła 

dokumentację projektową. Następnie pozyskano 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego ze środków związanych 

z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 

150 000,00 zł, pozostały koszt modernizacji drogi 

Bulkowo – Osiek – Krubice tj. kwotę 494 005,49 zł 

przekazał Powiat Płocki. Modernizacja drogi polegała na     

profilowaniu   i   zagęszczeniu   podłoża   pod   warstwy 

konstrukcyjne, wykonaniu podbudowy z mieszanki 

kamiennej o grubości 15 cm, wykonaniu nawierzchni 

z mieszanki mineralno –bitumicznej łącznie o grubości 8 

cm (warstwa wiążąca i ścieralna). Na długości 

przebudowywanego odcinka odtworzono istniejące rowy 

(wyprofilowano dno i skarpy), wykonano 58 zjazdów. 

Modernizacja drogi powiatowej nr 2949W Bulkowo – 

Osiek – Krubice to bardzo ważna i potrzebna inwestycja, 

o którą gmina Bulkowo zabiegała od lat. 

 
(droga przed modernizacją) 
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Powyższa inwestycja była bardzo wyczekiwana 

przez mieszkańców, wielokrotnie apelowano o jej 

remont do Powiatu. Do tej pory przez miejscowość 

Krubice Stare przebiegała słabej jakości droga szutrowa, 

od teraz jest tam droga asfaltowa z odpowiednim 

odwodnieniem. 

 

(droga po modernizacji) 

Przebudowa drogi gminnej Nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck 

W dniu 4 września 2018 roku odbył się odbiór 

zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej 

w miejscowości Nowy Podleck, na odcinku 1,7 km 

o szerokości 4 m (powierzchniowe potrójne utrwalenie 

nawierzchni kruszywem na podbudowie o grubości 8 cm 

z kruszywa łamanego). Wykonywane są również 

pobocza o szerokości 0,5 m z mieszanki kamiennej. 

Gmina Bulkowo otrzymała na ten cel dofinansowanie 

w wysokości 200 000,00 zł w ramach działania 

,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność w ramach inicjatywy LEADER” objętego 

PROW na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji 

po przetargu to kwota 419 446,61 zł. Pozostałe środki, 

czyli 219 446,61 zł pochodziły z budżetu Gminy 

Bulkowo. 

 

  

Modernizacja drogi gminnej nr 290422W w sołectwie Rogowo 

Na początku sierpnia 2018 r. rozpoczęły się prace 

na drodze gminnej w miejscowości Rogowo. 

Modernizacja drogi wykonana została w ramach 

funduszu sołeckiego. Prace na odcinku ok 950 m 

obejmują wytyczenie pasa drogowego, zdjęcie poboczy, 

wykonanie rowów oraz nawiezienie pospółką. Prace 

przygotowawcze zostały wykonane przez Gospodarkę 

Komunalną przy Urzędzie Gminy Bulkowo, natomiast 

z funduszu sołeckiego została zakupiona pospółka do 

utwardzenia drogi za kwotę 12 604,21 zł. 

.     

(droga w chwili rozpoczęcia prac)                                            (droga podczas prac, przed żwirowaniem) 
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golanki 

 

W dniu 4 września 2018 roku odbył się odbiór 

zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej 

w miejscowości Golanki, na odcinku 1,26 km 

o szerokości 4 m, nawierzchnia bitumiczna o grubości 

5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 

8 cm. Wykonywane są również pobocza o szerokości 

0,75 m z mieszanki kamiennej. Wsparcie powyższego 

zadania w wysokości 100 000,00 zł pochodzi ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego. Wartość 

inwestycji po przetargu wyniosła 435 676,46 zł brutto. 

Pozostała kwota 335 676,46 zł to środki z budżetu Gminy 

Bulkowo. 

Budowa chodnika w miejscowości Nowe Łubki 

W dniu 20 sierpnia 2018 r. została podpisana 

umowa z wykonawcą na wykonanie zadania 

obejmującego budowę obustronnego chodnika 

o szerokości od 2,0 do 3,5 m oraz remont istniejących 

zjazdów na długości ok. 85,5 mb w ciągu drogi gminnej 

nr 290404W w m. Nowe Łubki. Zakres robót obejmował 

budowę chodnika z kostki brukowej betonowej na 

podsypce cementowo-piaskowej oraz piaskowej, 

ułożenie obrzeży i krawężników. Chodnik na odcinku 

ok. 40 mb został dostosowany do parkowania pojazdów 

osobowych (na podbudowie z mieszanki kamiennej 

o grubości 10 cm). Wartość prac to kwota 61 500,00 zł 

brutto, natomiast całkowita wartość inwestycji, 

uwzględniając materiał do budowy będący po stronie 

Gminy wynosi ok 96 000,00 zł. Środki na realizację 

zadania pochodzą w całości z budżetu Gminy Bulkowo. 

Czekamy na wywiązanie się z obietnicy przez Starostwo 

Powiatowe, czyli położenie chodnika przy drodze 

powiatowej. 

   

 Milionowe inwestycje w Gminie Bulkowo

Gmina Bulkowo uzyskała dofinansowanie zadania 

pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 290430W Łubki 

Nowe – Sochocino Praga Etap 2.”, w ramach 

Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 

Infrastruktury Drogowej. Wartość kosztorysowa 

inwestycji, będąca podstawą do wnioskowania 

o wsparcie to 1 264 729,67 zł z czego 79,99% (tj. 1 011 

783,00 zł) otrzymaliśmy z Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego. Jest to świetna wiadomość, gdyż na 

przestrzeni ostatnich lat nie zdarzały się tak wysokie 

dofinansowania do infrastruktury drogowej. Dla nas, 

mieszkańców gminy Bulkowo, jest to wielkie 

wyróżnienie ze strony Wojewody Zdzisława Sipiery. 

Serdecznie dziękujemy za zrozumienie naszych potrzeb 

i szczodry gest. Chcielibyśmy, również w sposób 

szczególny, podziękować Senatorowi Rzeczypospolitej 

Polskiej Markowi Martynowskiemu za pomoc, wsparcie, 

życzliwość oraz wielkie zaangażowanie w sprawy naszej 

małej ojczyzny. Na sfinansowanie realizacji inwestycji 

Gmina Bulkowo zaplanowała kwotę 1 367 783,00 zł 

brutto (w tym koszt inspektora nadzoru). W dniu 

16.08.2018 r. na podstawie otwarcia ofert Zamawiający 

ogłosił, iż wpłynęła 1  oferta  na   kwotę 1 350 355,50 zł.  

O realizacji powyższej inwestycji będziemy informować 

na bieżąco w kolejnych numerach Kuriera Gminy 

Bulkowo. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku wyłonił 

wykonawcę zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji 

społeczno-gospodarczej regionu”, na które Powiat Płocki 

otrzymał 4,2 mln zł od Samorządu Województwa 

Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki 

instrument wsparcia dróg lokalnych o istotnym 

znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego 

regionu”, całkowity koszt przebudowy to 8 873 484,39 

zł. Modernizacja drogi powiatowej Bulkowo-Kobylniki 

poprawi bezpieczeństwo i komfort wszystkich 

uczestników ruchu. Trzeba było kilkunastu lat starań, 

żeby Starostwo Powiatowe  uwzględniło działania Wójta 

Gminy Bulkowo, Radnych i Sołtysów na rzecz 

mieszkańców, którzy zabiegali o jej modernizację. 

Zrozumienie potrzeb mieszkańców gminy Bulkowo, jak 

również innych użytkowników tej drogi pozwoli na 

podróż po bezpiecznym i w pełni przejezdnym 

niezależnie od warunków pogodowych odcinku drogi, 

który obecnie  jest  w  bardzo  złym  stanie  technicznym. 
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(stan drogi powiatowej przed rozpoczęciem remontu) 

 

 

Pierwszy nowy samochód ratowniczo-gaśniczy w Gminie Bulkowo 

16 października 2016 roku był dniem szczególnym 

dla Gminy Bulkowo, a zarazem długo wyczekiwanym 

przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bulkowie. Tego dnia 

jednostka OSP otrzymała nowy, lekki samochód 

ratowniczo-gaśniczy.  

Uroczystość przekazania rozpoczęła się Mszą 

Świętą celebrowaną przez ks. Sławomira Trzaskę 

Proboszcza Parafii pw. Trójcy Świętej w Bulkowie. 

Ks. Proboszcz poświecił nowy pojazd, a Wójt Gminy 

Bulkowo Gabriel Graczyk wraz z Przewodniczącym 

Rady Gminy Andrzejem Krokowskim oraz Radnym 

Bogdanem Matczakiem dokonał symbolicznego 

przekazania kluczyków oraz dowodu rejestracyjnego na 

ręce  druhów z OSP w Bulkowie. Gmina Bulkowo 

realizując zadanie inwestycyjne pn. „Wzmocnienie 

potencjału OSP w Bulkowie przez zakup lekkiego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposa-

żeniem”, pozyskała pierwszy nowy samochód strażacki 

w historii gminy marki Opel Movano o mocy 163 KM. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 218 940,00 zł. Na 

ten cel gmina uzyskała dofinansowanie 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w wysokości 54 735,00 zł. 

Pozostałe środki tj. 164 205,00 zł pochodziły z budżetu 

gminy. Wyposażenie w/w auta to m.in.: agregat 

wysokociśnieniowy – pianotwórczy, wyciągarka, maszt 

oświetleniowy, radiostacje nasobne, zbiornik 

o pojemności 900l.  

 

Dodatkowo samochód został uzbrojony 

w asortyment wcześniej pozyskany tj. nożyce do cięcia 

stali Holmatro, pompę pływającą, piłę do cięcia betonu, 

agregat prądotwórczy oraz  dwie piły  do  cięcia  drewna.  

Zakup ten, w znaczący sposób zwiększy możliwości 

ratownicze strażaków z OSP Bulkowo, która jako jedyna 

jednostka OSP z terenu gminy należy do Krajowego 

Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Nowy samochód 

pozwoli na szybsze podejmowanie działań mających na 

celu pomoc poszkodowanym, zarówno w wypadkach 

drogowych jak i innych miejscowych zagrożeniach.  
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Zakup specjalnego samochodu pożarniczego marki SCANIA R114 dla potrzeb Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Nowych Łubkach 

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” taką oto 

myślą kierowali się Radni oraz Wójt Gminy Bulkowo 

Gabriel Graczyk podejmując uchwałę pozwalającą na 

częściowe sfinansowanie zakupu specjalnego samochodu 

pożarniczego marki SCANIA R114 dla potrzeb 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Łubkach. Nowy 

nabytek wykorzystany będzie jako napęd do cysterny 

pożarniczej o pojemności 22 000 litrów służącej do 

transportu środka gaśniczego. Zwiększy to w znaczącym 

stopniu zabezpieczenie przeciwpożarowe na terenie 

Naszej gminy oraz gmin ościennych w razie zagrożenia. 

Koszt samochodu to 22 140,00 brutto zł. Środki na ten 

cel zostały pozyskane ze Starostwa Powiatowego 

w Płocku, Lasów Państwowych Nadleśnictwa Płock oraz 

środków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Nowych Łubkach. 
 

Nowe wyposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Bulkowo 

Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji pn. „Przygotowanie 

jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań 

ratowniczo – gaśniczych” oraz przy udziale środków 

z budżetu Gminy Bulkowo zakupiono w 2017 roku nowy 

sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Blichowie, 

Nadułkach, Nowych Łubkach, Pilichówku oraz 

Worowicach. Pozyskany sprzęt to m. in.: węże ssawne 

W-110, tłoczne W-52 i W-75, buty specjalne pożarnicze, 

rękawice strażackie, kombinezony pszczelarskie z osłoną 

głowy, latarki.  Dodatkowo  w  strażnicy – wieży – OSP 

Blichowo wymieniono stolarkę okienną oraz 

zamontowano nową bramę  garażową.  Całkowity   koszt 
 

zakupów opiewał na kwotę około 36 000,00 zł, w tym, 

koszty po stronie Gminy wyniosły 13 000,00 zł. 

 
(drzwi w Remizie OSP w Blichowie) 

  

(zakupione wyposażenie dla OSP) 

Modernizacje remiz OSP z terenu Gminy Bulkowo 

(Remiza OSP Nadułki przed termomodernizacją) 
 

 

(Remiza OSP Nadułki po termomodernizacji) 
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Gmina Bulkowo w latach 2017/2018 realizowała 

projekt partnerski pn. „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 

Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV 

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 

Efektywność energetyczna – typ projektu: 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

Na realizację zadania pozyskano dofinasowanie ze 

środków unijnych w wysokości 80% kosztów 

kwalifikowalnych. Zostały przeprowadzone działania 

związane z tzw. głęboką termomodernizacją na 

budynkach użyteczności publicznej tj.: budynek remizy 

OSP w Bulkowie, Worowicach i Nadułkach. W remizach 

wykonano: termomodernizację budynków, wymianę 

pokrycia   dachowego,   stolarkę   okienną   i   drzwiową, 

oświetlenie zewnętrzne (fotowoltaika) i instalację 

odgromową, oświetlenie wewnętrzne, wentylację, 

wymianę kotłów, montaż nowych grzejników i instalacji 

c.o. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wartość 

kosztorysowa wykonanych robót to prawie 1,3 mln 

złotych, z czego 710 495,91 zł to koszty kwalifikowane 

(czyli 80% z tej kwoty to dofinansowanie pozyskane 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020), zaś 

574 819,65 zł to koszty niekwalifikowane (czyli nie 

podlegające dofinansowaniu) tj. środki własne gminy. 

W trakcie robót wyniknęły też prace dodatkowe. W lipcu 

2018 r. zostało wykonane przez firmę Marti Studio Rafał 

Smolicki z Płocka oznakowanie na elewacji budynków 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Bulkowie, Nadułkach 

i Worowicach. Wartość zadania wyniosła 11 768,64 zł 

brutto, a środki pochodziły z budżetu Gminy Bulkowo. 

Jest   to   dopełnienie   wykonanych   na   przełomie 2017 

 
(Remiza OSP Bulkowo przed termomodernizacją) 

 
 (Remiza OSP Bulkowo po termomodernizacji) 

i 2018 roku termomodernizacji w ramach projektu 

partnerskiego pn. „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 

Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV 

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 

Efektywność energetyczna – typ projektu: 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

  

          (Remiza OSP Worowice przed termomodernizacją)                      (Remiza OSP Worowice po modernizacji) 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 

W dniu 13.08.2018 r. odebrano częściowo, 

w zakresie wykonanego ogrodzenia w ramach zadania 

obejmującego budowę w sołectwie Nadułki ogrodzenia 

działki, na której znajduje się budynek świetlicy OSP 

oraz częściowe utwardzenie terenu w ramach 

,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2018”. Koszt wykonanego ogrodzenia to 

kwota 17 605,00 zł, a pozyskane dofinansowanie stanowi 

50 % wartości. Wykonanie zadania dopełniło wykonaną 

termomodernizację budynku świetlicy OSP.  
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Przebudowa budynku OSP w Worowicach 

                         

 

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu 

gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć 

służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą 

prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 

lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Aby sołectwo 

otrzymało  pieniądze Rada Gminy musi podjąć uchwałę 

o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego do 31 marca roku 

poprzedzającego rok, w którym wydatkowane zostaną 

środki (uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego 

na rok 2018 trzeba było podjąć do 31 marca roku 2017). 

Pieniądze te są wyodrębniane z budżetu gminy, zaś 

kwota przypadająca na dane  sołectwo  obliczana  jest  na 

podstawie wzoru przedstawionego w ustawie.  O tym na 

co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie 

decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania 

wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu 

sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 

15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała 

zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać 

dostarczona Wójtowi, do 30 września roku 

poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną 

wydatki. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane 

w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy 

warunki: 

  - służyć poprawie życia mieszkańców 

  -  należeć do zadań własnych gminy 

  - być zgodne ze strategią rozwoju gminy.  

Dodatkową zachętą dla gminy do wyodrębniania 

funduszu sołeckiego jest możliwość otrzymania zwrotu 

części poniesionych wydatków z budżetu państwa. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o funduszu sołeckim, 

w budżecie państwa zagwarantowane są środki na ten 

cel. Zwrot może dotyczyć 20, 30 lub 40% zależnie od 

zamożności gminy. Rada Gminy Bulkowo podjęła 

Uchwałę Nr 181/XXV/17 z dnia 28 marca 2017 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w Budżecie Gminy na 2018 rok. Dzięki tej 

uchwale możliwe było realizowanie w 2018 roku zdań 

w poszczególnych sołectwach, które zgłosiły chęć 

realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 

Lp. Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Łączne wydatki 

1 Nowy Podleck Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Podleck Nowy 17 457,00 

2 Krzykosy Przebudowa - modernizacja drogi gminnej na dz. nr ewid.113/2 w 

sołectwie Krzykosy 
16 087,98 

3 Gocłowo Remont odcina drogi gminnej na dz. nr ewid. 10  w sołectwie Gocłowo 12 995,64 

4 Rogowo Modernizacja drogi gminnej  nr 290422W w sołectwie Rogowo 
12 604,21 

5 Krubice Stare Modernizacja drogi gminnej na działkach nr 50 i 90 w sołectwie Krubice 

Stare 
12 330,2 

6 Blichowo Zagospodarowanie działek na terenie Szkoły Podstawowej nr dz. 232/1, 

31/5, 37/1, 36/9, 36/10, 33 - na cele sportowo-rekreacyjne w sołectwie 

Blichowo 

25 678,14 

7 Osiek Wykonanie boisk na dz. nr 2/52 i nr 2/53 w sołectwie Osiek 17 340,57 

8 Włóki Wykonanie części ogrodzenia na działce nr 165/3 oraz modernizacja  

budynku byłej Szkoły Podstawowej wraz z wyposażeniem na w/w działce 

w sołectwie Włóki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 

14 835,39 

9 Worowice Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Worowicach 17 144,85 

10 Nadułki Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nadułkach 14 913,67 

11 Nadułki-Majdany Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nadułkach - Majdanach 9 903,31 

             Ogółem  
171 290,96  
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W ramach inwestycji wykonana zostanie 

przebudowa pomieszczeń w istniejącym budynku 

OSP w Worowicach. Zadanie obejmuje wykonanie 

WC, szatni oraz pomieszczenia gospodarczego 

(montaż instalacji wodnej, sanitarnej i elektrycznej 

oraz  wykonanie sufitów podwieszanych). Wartość 

zadania to kwota ok 80 000,00 zł, środki pochodzą 

z budżetu Gminy Bulkowo. 



Przykładami realizacji zadań w ramach funduszu 

sołeckiego jest opisana na stronie 4 Modernizacja drogi 

gminnej nr 290422W w sołectwie Rogowo oraz 

modernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej wraz 

z wyposażeniem na w/w działce w sołectwie Włóki 

z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. 

 

 

 

W kadencji 2014-2018 (do dnia 20 września 2018 

r.) odbyło się 40 Sesji Rady Gminy, na których podjęto 

300 uchwał. W okresie międzysesyjnym  odbywały się 

posiedzenia komisji: 

a) ds. budżetu -12 

b) rozwoju gospodarczego i rolnictwa - 4 

c) przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz 

ds. samorządu - 8 

d) kultury, oświaty i spraw socjalnych - 11 

e) rewizyjnej - 15 

f) wspólne posiedzenia Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu, 

Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Komisji 

ds. Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej – 43 

Poniżej prezentujemy liczbę nieobecności Radnych 

na sesjach: 

 1.   Roman Boczkowski - 4 

 2.   Andrzej Cytacki  - 4 

 3.   Justyna Dominiak  - 0 

 4.   Cezary Dziełakowski - 4 

 5.   Tadeusz Józef Fabianowicz - 2 

 6.   Mieczysław Józwiak - 4 

 7.   Andrzej Bogdan Krokowski  - 1 

 8.   Jolanta Ewa Leszczyńska - 1 

 9.   Jacek Marciniak  - 0 

10.  Ryszard Marciniak - 1          

11.  Bogdan Matczak - 1 

12.  Jarosław Matuszewski - 3 

13.  Kazimierz Franciszek Przepiórski  - 21 

14.  Roman Dominik Sztendur   1  (od 04.12.2016 r.) 

15.  Tomasz Tybuś - 7 

 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bulkowie 

W 2015 roku zakończono prace polegające na 

utwardzeniu placu manewrowego Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bulkowie 

(znajdującego się przy Oczyszczalni Ścieków 

w Bulkowie). Wcześniej wykonano płyty betonowe 

pod kontenery na odpady oraz odwodnienie całego 

terenu. Plac został również ogrodzony. Całość prac 

została wykonana przez pracowników Gospodarki 

Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo.  

W PSZOK znajduje się zaplecze dla kilku 

kontenerów, do których pod nadzorem pracownika 

PSZOK przyjmowane są niektóre odpady komunalne 

pochodzące z gospodarstw domowych. Działalność 

PSZOK-u ma na celu uzupełnienie odbioru odpadów 

segregowanych od mieszkańców poza wyznaczonymi 

terminami wywozu śmieci komunalnych. W ramach 

dotychczas uiszczanej opłaty mieszkańcy mogą 

dostarczyć do punktu m.in. odpady zielone, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe 

pochodzące z drobnych prac remontowych, popiół, 

przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 

i akumulatory.  
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 STATYSTYCZNE PODSUMOWANIE PRAC RADY GMINY BULKOWO

 GOSPODARKA KOMUNALNA PRZY URZĘDZIE GMINY BULKOWO



Do PSZOK nie można oddawać odpadów 

powstałych w związku z pracami wymagającymi 

uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 

budowlanych, odpadów zawierających azbest, papę 

i innych substancji niebezpiecznych. Odpady te należy 

przekazać we własnym zakresie i na własny koszt 

firmom specjalizującym się w tego typu usługach.  

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 

z pracownikiem Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie 

Gminy Bulkowo, pod nr 24 265 23 48 wew. 30  

Doposażenie Gospodarki Komunalnej w sprzęt 

   

Na potrzeby usprawnienia prac wykonywanych 

przez Gospodarkę Komunalną przy Urzędzie Gminy 

Bulkowo zostały dokonane kolejne zakupy sprzętu. Pod 

koniec 2016 roku zakupiono nowy rębak do gałęzi za 

kwotę 7 500,00 zł. Przy  jego pomocy znacznie skróci 

się czas potrzebny dotąd na załadunek i wywózkę. 

Rębak będzie agregowany wraz z zakupionym 

w kwietniu 2017 roku ciągnikiem rolniczym.   

URSUS C-360 wraz z ładowaczem czołowym 

TUR (19 000,00 zł) to już drugi ciągnik w zasobach 

Gminy. Jego zakup był konieczny w związku z rosnącą 

ilością prac do wykonania. Zakupiony w styczniu 

2017 r. rozsiewacz Piast RCW5 (8 000,00 zł), jest 

wykorzystywany do posypywania piaskiem dróg 

gminnych w okresie zimowym jak również dróg 

o nawierzchni bitumicznej w okresie wysokich 

temperatur.  

Pracownicy Gospodarki Komunalnej jak również 

osoby zatrudnione przy współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Płocku wykonały prace w postaci: 

przebudowa chodnika w Bulkowie, wycinanie krzewów 

przy drogach gminnych oraz ich zrąbkowanie, koszenie 

terenów zielonych (boisk, parków, terenów oczyszczalni 

oraz stacji uzdatniania wody, przydrożnych rowów). 
 

Prace remontowe wykonane przez Gospodarkę Komunalną 

W sierpniu 2017 r. zakończono prace obejmujące 

zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej 

Nr 290407W w miejscowości Daniszewo na odcinku 

0,63 km”. Modernizacja polegała na wykonaniu 

wyrównania istniejącej nawierzchni gruntowej (dolnej 

warstwy podbudowy) oraz nawiezieniu materiałem 

z kruszyw naturalnych (pospółki) w ilości 940 ton na 

szerokość 5 m wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. 

Wcześniej pracownicy Gospodarki Komunalnej dokonali 

wycięcia krzewów i podcięcia gałęzi, wykopano 

i wywieziono karpinę wraz z zalegającymi gałęziami 

oraz oczyszczono przydrożny rów. Koszt materiałów 

użytych do robót wyniósł około 20 tys. złotych. 

Modernizacja ma istotne znaczenie dla m. in. 

rozładowania ruchu pojazdów sprzed cmentarza podczas 

świąt kościelnych.  

W czerwcu 2017 roku wykonano zadanie pod 

nazwą „Przebudowa drogi gminnej relacji Daniszewo – 

Kadłubowo”. Przebudowa polegała na wyrównaniu 

istniejącej nawierzchni gruntowo-żwirowej (dolnej 

warstwy podbudowy) z kruszyw  naturalnych  (pospółki) 

w ilości 475 ton na szerokości 5 m wraz z profilowaniem 

i zagęszczeniem.  Pracownicy  Gospodarki   Komunalnej 

usunęli karpy, wykonali umocowanie brzegu drogi oraz 

wbudowali przepust pod drogą. Wartość wykonanych 

robót wyniosła około 18 tys. zł. Dzięki wykonaniu części  

prac przez Gospodarkę Komunalną przy użyciu 

gminnego sprzętu znacząco obniżono koszty 

powyższych zadań. 

   
(droga gminna w Daniszewie) 
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 (droga gminna Daniszewo – Kadłubowo) 

Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy 

Bulkowo prowadziła również prace modernizacyjne 

i remontowe budynków gminnych. W październiku 

2017 r. roku została wykonana wymiana połaci dachowej 

na komunalnym budynku mieszkalnym  w  miejscowości 

Worowice 56. Zniszczone już pokrycie z papy 

termozgrzewalnej zastąpiła blacha trapezowa. Wykonano 

również niezbędne obróbki blacharskie zabezpieczając 

tym samym budynek przed działaniem czynników 

pogodowych. Całkowity koszt wykorzystanych 

materiałów wyniósł około 4 500,00 zł. Środki na ten cel 

pochodziły z Budżetu Gminy Bulkowo. Prace w całości 

zostały wykonane przez Gospodarkę Komunalną. 

W następnych latach zaplanowano modernizację 

kolejnych budynków z  komunalnego zasobu gminnego. 

Wykonane zostały również prace związane 

z montażem kolejnej partii opraw oświetlenia ulicznego. 

Są one następstwem podpisania umowy pomiędzy 

Gminą Bulkowo a firmą Energa Oświetlenie Sp. z o. o. 

o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia 

ulicznego na terenie Gminy Bulkowo. W ramach umowy 

wynegocjowano montaż 29 opraw oświetleniowych wraz 

z niezbędnym oprzyrządowaniem w postaci 

wysięgników, skrzynek pomiarowych oraz około 1,5 

kilometra linii doprowadzającej napięcie. Nowe oprawy 

doświetlają te miejsca gdzie istniało największe 

zagrożenie w ruchu drogowym. Takie lokalizacje 

zgłaszane były przez samych mieszkańców 

i uczestników ruchu. Celem tego działania jest poprawa 

bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z dróg 

publicznych na terenie Gminy Bulkowo.  

Na przełomie stycznia i lutego 2018 r. Gospodarka 

Komunalna przeznaczyła 725 ton żwiru i 370 ton 

tłucznia na utwardzenie dróg gruntowych oraz 

uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych. 

Pomimo trudnych warunków atmosferycznych udało się 

wstępnie przeprofilować główne ciągi komunikacyjne, 

co znacznie poprawiło przejezdność dróg gruntowych na 

ternie Gminy Bulkowo. W lutym 2018 r. pracownicy 

Gospodarki Komunalnej przeprowadzili przy użyciu 

koparki ATLAS prace związane z wymianą uszkodzonej 

pompy głębinowej oraz rur tłocznych w studni 

zlokalizowanej na Stacji Uzdatniania Wody w Bulkowie. 

Koszt zakupu nowej pompy wraz z rurami i niezbędnym  
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osprzętem opiewał na kwotę około 9 tyś. zł.  

W celu minimalizacji kosztów prace 

wykończeniowe w nowo dobudowanym wejściu 

budynku Urzędu Gminy część robót min. montaż c.o. 

oraz część prac budowlanych wykonali pracownicy 

Gospodarki Komunalnej należący do grupy remontowo –

budowlanej.  

Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy 

Bulkowo wykonała wiosenne profilowanie dróg 

żwirowych w granicach administracyjnych Gminy, 

natomiast w ramach bieżącej konserwacji dróg 

asfaltowych wykonano prace polegające na likwidacji 

ubytków w nawierzchniach bitumicznych masą 

asfaltowa układaną na zimno. Ponadto, z uwagi na liczne 

akty wandalizmu, pracownicy Gospodarki Komunalnej 

dokonali przeglądu oraz poprawy uszkodzonego 

oznakowania przy drogach.  

W marcu i kwietniu 2018 r. wspólnie z osobami 

skierowanymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku 

prowadzono akcję zbierania odpadów, sprzątania rowów 

wzdłuż dróg gminnych oraz powiatowych na terenie 

Gminy. Jednocześnie była prowadzona wycinka 

krzewów w miejscach najbardziej ograniczających 

widoczność.  

W związku z wykonaną przebudową strażnicy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie pracownicy 

ekipy remontowo-budowlanej dokonali remontu trzech 

pomieszczeń kuchennych, które nie były objęte 

projektem. Prace polegały na wyburzaniu oraz 

murowaniu nowych ścian, odświeżeniu powłok 

malarskich ścian i sufitów, wymiany instalacji 

elektrycznej oraz uzupełnieniu brakującej glazury.  

Na przełomie kwietnia i maja 2018 r. wykonane 

zostały prace na drodze gminnej 290424W relacji Dobra 

– Łętowo na odcinku około 1 km. Dzięki wykorzystaniu 

sprzętu - koparki Atlas, koparko-ładowarki JCB, 

równiarki drogowej Baukema oraz ciągnika z przyczepą 

udało się usunąć krzewy, głazy, zniwelować teren oraz 

wykonać odwodnienia. 

Na przełomie maja i czerwca 2018 r. pracownicy 

Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo 

prowadzili prace ziemne w miejscowości Sochocino-

Praga, polegające na wycinaniu krzewów, odnowieniu 

istniejącego rowu, założeniu przepustów oraz 

profilowaniu drogi. Jest to ciąg prac obejmujących 

podbudowę do modernizacji tego odcinka. Zakładane są 

przepusty oraz profilowane zjazdy na działki 

mieszkańców. 

W czerwcu 2018 r. został wyburzony stary 

budynek gospodarczy znajdujący się przy Szkole 

Podstawowej w Nowych Łubkach, który stwarzał realne 

zagrożenie dla uczniów. Po wywiezieniu gruzu oraz 

uporządkowaniu placu, na jego miejscu została 

wykonana płyta betonowa oraz posadowione blaszane 

pomieszczenia gospodarcze.  

W lipcu 2018 r. została zakupiona nowa pompa 

głębinowa na Stację Uzdatniania Wody we Włókach. 

Dzięki wykorzystaniu koparki  Atlas  oraz  pracownikom  



Gospodarki Komunalnej odpowiedzialnych za 

infrastrukturę wodociągową na terenie Gminy Bulkowo 

została ona zamontowana w miejsce starej już 

wyeksploatowanej pompy. 

W okresie letnim zostały wykonane prace 

remontowo - budowlane w  budynku Szkoły 

Podstawowej w Blichowie, gdzie odnowione są powłoki 

malarskie ścian i sufitów. W części bibliotecznej 

wymienione zostały okna. W Szkole Podstawowej 

w Nowych Krubicach wykonano prace porządkowe oraz 

bieżące naprawy. Pracownicy Gospodarki Komunalnej 

na bieżąco prowadzą prace związane z równaniem dróg, 

cięciem trawy przy drogach gminnych, wycinaniem 

krzewów z przydrożnych rowów oraz utrzymaniem 

obiektów zielonych. Likwidowane są wyrwy 

w nawierzchniach bitumicznych masą asfaltową.  

W związku z występowaniem latem wysokich 

temperatur z wykorzystaniem ciągnika oraz rozsiewacza 

PIAST wykonano prace związane z posypywaniem 

drobnoziarnistym piaskiem dróg wykonanych 

w technologii powierzchniowego utrwalenia. Czynności 

te mają na celu zabezpieczenie nawierzchni przez jej 

przyklejaniem do kół pojazdów.  

Dzięki wykorzystaniu gminnej koparko-ładowarki 

JCB wspólnie z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Nadułkach została nawieziona ziemia na teren przy 

strażnicy OSP w celu wyrównania podłoża pod 

ogrodzenie.  
 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Bulkowo 

Śnieżna zima to dla wszystkich zarządców dróg, 

w tym i Gminy Bulkowo, poważne wyzwanie. 

Na naszym terenie jest ponad 81 km dróg kategorii 

gminnej oraz około 60 km pozostałych dróg 

(wewnętrznych). Staramy się cały czas poprawiać jakość 

odśnieżania. Naszym priorytetem jest w pierwszej 

kolejności dbałość o drożność dróg, a następnie o ich jak 

najlepszą przejezdność.  

Gmina obecnie posiada sprzęt (2 ciągniki, 

równiarkę drogową i koparko-ładowarkę), który na zimę  

uzbrajany jest w pługi do odśnieżania. Po raz pierwszy 

podczas zimy 2017/2018 roku wykorzystywany był 

strażacki samochód 

ciężarowy marki STAR 

244. W wyjątkowych 

sytuacjach gmina 

wynajmuje dodatkowe 

nośniki należące do 

wyłanianych w przetargu 

nieograniczonym 

prywatnych firm. 

Do posypywania 

dróg i utwardzonych 

placów mieszanką żwiru 

i soli Gmina Bulkowo 

wykorzystuje zakupiony 

rozsiewacz marki PIAST RCW 5. Dzięki połączeniu 

rozsiewacza z ciągnikiem uzbrojonym w pług klinowy 

akcja odśnieżania może być prowadzona jednocześnie 

z zabezpieczeniem przed zlodowaceniem nawierzchni. 

Żwir i sól potrzebne do polepszenia przyczepności 

i roztopienia lodu na drodze Gmina zakupuje ze środków 

zarezerwowanych w budżecie. Akcja zimowego 

utrzymania dróg jest corocznie monitorowana 

i nadzorowana przez pracowników Gospodarki 

Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo 

 

 

 Wolontariat Gminy Bulkowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie 

uczestniczył w projekcie pn. „Wolontariat szansą dla 

integracji”, współfinansowanym z funduszy EOG 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji, którego 

organizatorem jest Centrum Wolontariatu w Warszawie. 

Celem projektu jest powołanie Gminnego Centrum 

Wolontariatu w Gminie Bulkowo. W okresie od marca 

do kwietnia 2015 roku - 15 kandydatów na 

Wolontariuszy Gminy Bulkowo uczestniczyło 

w warsztatach i szkoleniach oraz podpisało 

„Porozumienie o wykonaniu świadczeń wolontariatu”. 

Grupę wolontariuszy stanowią uczniowie Szkoły 

Podstawowej   w   Bulkowie,   oraz   czworo   dorosłych   
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mieszkańców Gminy Bulkowo. Wolontariusze swoją 

ofertę kierowali do osób niepełnosprawnych, dzieci, oraz 

seniorów Gminy Bulkowo. Pomoc, integracja 

i współpraca z mieszkańcami odbywała się m.in. poprzez 

rajd   rowerowy,   wakacyjny   plener  malarski, ognisko 

z mieszkańcami Gminy Bulkowo, gry i zabawy 

plenerowe dla dzieci podczas Dni Bulkowa, 

indywidualne spotkania. 

Bezpłatne zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starych Święcicach

W dniu 2 grudnia 2015 roku Wójt Gminy Bulkowo 

wraz z Wójtem Gminy Mała Wieś podpisali 

Porozumienie, na mocy którego mieszkańcy Gminy 

Bulkowo do 65 roku życia z różnego rodzaju 

zaburzeniami zdrowia - mogą korzystać z bezpłatnego 

udziału w zajęciach w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Starych Święcicach (Gmina Mała Wieś). 

Bezpłatny pobyt zapewniony jest od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 08:00-16:00. Mieszkańcy mają 

zapewniony bezpłatny dojazd, posiłek oraz terapię. 

Zgłoszenia proszę kierować bezpośrednio do ŚDS 

w Starych Święcicach tel. 606 685 062  lub do GOPS 

w Bulkowie tel. 24 265 20 13 wew. 13. Obecnie z terenu 

Gminy Bulkowo do ŚDŚ dojeżdża  8 osób.  

Aktywizacja osób bezrobotnych 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie 

wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku od lutego 

2015 roku - prowadził rekrutację do projektu pn. 

"Strategia aktywizacji zawodowej: adaptacja 

niemieckich rozwiązań w województwie mazowieckim", 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

W ramach projektu 40 mieszkańców Gminy Bulkowo 

uczestniczyło w kursach: handlowiec (profesjonalna 

obsługa klienta z elementami technik sprzedaży), oraz 

opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. 

Psycholog oraz Terapeuta ds. uzależnień służą pomocą mieszkańcom Gminy Bulkowo 

W Urzędzie Gminy, jak w minionych latach 

funkcjonuje Punkt Poradnictwa Psychologicznego dla 

rodziny oraz Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień 

finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bukowo. 

Terapeuta ds. uzależnień przyjmuje w I i III piątek 

miesiąca, w godzinach od 13.30-18.00 oraz Punkt 

Poradnictwa Psychologicznego dla Rodziny (zapisy 

w GOPS) działają w budynku Urzędu Gminy. 

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem 

bezpłatnej porady oraz pomocy prosimy o wcześniejszy 

kontakt pod numer tel. 24 265 20 13 wew. 13 lub 

stawiennictwo w godzinach funkcjonowania Punktu. 

Projekt "Bądź aktywny - Szkoła Seniora" 

Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych "Centrum 

Usług Środowiskowych" w Drobinie we współpracy 

z Gminą Bulkowo w okresie od 01.05.2017 r. do dnia 

31.10.2017 r. realizowała projekt pn. "Bądź aktywny - 

Szkoła Seniora" współfinansowany w ramach Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności 

społecznej i poprawa jakości życia 45 osób starszych 

z terenu gminy Bulkowo poprzez wsparcie edukacyjne, 

aktywizacyjne oraz działania integracyjne. 

 
(warsztaty edukacyjne dla seniorów) 

W ramach projektu zostały zaplanowane 

następujące zadania: 

1. Zadanie – Warsztaty Edukacyjne dla seniorów: 

I. Warsztaty edukacyjne p.n. Nauka przez całe życie. 

DLACZEGO WARTO? 
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1-dniowe zajęcia warsztatowe. Celem warsztatów jest 

zwiększenie aktywności osób starszych, 

upowszechnianie form ciekawego i pożytecznego 

spędzania wolnego czasu, przezwyciężanie stereotypów 

oraz umacnianie zainteresowania edukacją przez całe 

życie. 

II. Warsztaty edukacyjne p.n. ". PASJONADA - czyli co 

drzemie we mnie? 

2-dniowe warsztaty wyjazdowe. Warsztaty miały na celu 

zmotywowanie osób starszych do działania, pokazanie 

jak ważny jest rozwój zainteresowań i pasji. Warsztaty 

mają również na celu zwiększenie umiejętności z zakresu 

budowania relacji  międzyludzkich,  sposobu  wyrażania  

interakcji uczuć i postaw. 

Okres realizacji - lipiec 2017 r. 

III. Warsztaty edukacyjne p.n.: „AKTYWNY Senior to 

ZDROWY Senior” 

1-dniowe zajęcia warsztatowe. Celem warsztatów było: 

promocja zdrowego trybu życia, dzięki któremu 

zwiększa się szansa na uniknięcie wielu chorób, 

zwiększenie aktywności osób starszych w różnych 

dziedzinach życia, zapoznanie z właściwymi nawykami 

żywieniowymi, pokazanie sposobów układania diet, 

pokazanie wpływu jedzenia oraz codziennych ćwiczeń 

na nasz organizm. 

Okres realizacji – wrzesień 2017 r. 

Zadanie 2 – Zajęcia z zakresu aktywności fizycznej - 

zajęcia Nordic walking. 



Celem warsztatów było zwiększenie aktywności 

fizycznej osób starszych, promocja zdrowego stylu 

życia, zainspirowanie do częstej aktywności fizycznej 

i dbania o stan zdrowia. 

Okres realizacji – czerwiec - październik 2017 r. 

Zadanie 3 - Dzień Seniora. 

W ramach projektu zostało zorganizowane spotkania 

z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora. Spotkanie 

pozwoliło na zacieśnienie więzi międzypokoleniowych, 

rodzinnych i społecznych. Celem spotkania było również 

uwrażliwienie środowiska na problemy osób starszych.   
(Dzień Seniora w Bulkowie) 

Rajd rowerowy w ramach projektu "Historia Gminy Bulkowo łączy pokolenia" 

W dniu 21 lipca 2016 r. został zorganizowany 

przez Centrum Wolontariatu Gminy Bulkowo przy 

współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Bulkowie rajd rowerowy w ramach projektu „Historia 

Gminy Bulkowo łączy pokolenia”. Uczestnicy rajdu 

wyruszyli z Bulkowa i odwiedzili miejscowości: Osiek, 

Nadułki, Daniszewo, Pilichowo, Worowice podziwiając 

zabytkowe budynki, kościoły oraz charakterystyczne 

miejsca gminy. Rajd zakończył się przy dworku w 

Worowicach, gdzie wszyscy wspólnie odpoczywali przy 

ognisku. Celem rajdu było poznanie ważnych 

historycznie miejsc gminy, ale także integracja i aktywne 

spędzenie czasu wolnego przez młodzież. Efektem 

powyższego rajdu było wydanie broszury „Szlakiem 

Historii” w ramach projektu „Historia Gminy Bulkowo 

łączy pokolenia” dofinansowanego ze środków 

Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 

Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji 

FLZP „Młodzi Razem” i Powiatu Płockiego. 

         
 

Usługi opiekuńcze w Gminie Bulkowo 

Rada Gminy Bulkowo w lipcu 2017 roku po raz 

pierwszy podjęła uchwałę dotyczącą realizacji usług 

opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Bulkowo. Wójt 

Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk zwrócił uwagę, że 

znaczną część naszej gminnej społeczności stanowią 

osoby w wieku senioralnym, które potrzebują 

zainteresowania, opieki i wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu. W tym celu w budżecie gminy zostały 

zabezpieczone środki finansowe na 2018 rok. 

Aby poszerzyć ofertę dla osób potrzebujących 

opieki - Gmina Bulkowo z dniem 2 listopada 2017 r. 

przystąpiła do projektu realizowanego przez Dom 

Pomocy Społecznej „Mecenat” s.c Małgorzata 

Alabrudzińska, Bolesław Głuchowski. Projekt pn. 

„Zwiększenie dostępności usług  społecznych  świadczo- 

nych w społeczności lokalnej osobom niesamodzielnym  

60+ z powiatu płockiego i miasta Płock”, 

współfinansowany     jest    z    funduszy    europejskich 

  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Poddziałanie 

9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. 

Celem projektu jest objęcie mieszkańców Gminy 

Bulkowo bezpłatną opieką w miejscu ich zamieszkania. 

W ramach projektu są świadczone bezpłatnie usługi 

społeczne w postaci: usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania osoby niesamodzielnej tj. pomocy przy 

wykonywaniu  czynności  dnia  codziennego,  tj.  

pomoc w ubieraniu, toalecie, przygotowaniu posiłków, 

karmieniu, sprzątaniu, robieniu zakupów. Pomoc jest 

sprawowana przez  przeszkolone  opiekunki/opiekunów. 

Szczegółowy zakres usług społecznych jest dostosowany 

do indywidualnych potrzeb osób  niepełno-sprawnych, 

określonych i uzgodnionych z osobą niesamodzielną, 

w ramach indywidualnej ścieżki wsparcia. Indywidualne 

ścieżki wsparcia są sporządzone    przy    udziale:    

opiekuna     medycznego,    pielęgniarki,    fizjoterapeuty 
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i pracowników socjalnych GOPS w Bulkowie. 

Dla opiekunów faktycznych osób 

niesamodzielnych, biorących udział w projekcie, 

zrealizowano szkolenia (dla 10 osób) z zakresu opieki 

i pielęgnacji osób niesamodzielnych oraz poradnictwo 

psychologiczne (20 godz.) i prawne (20 godz.). Osoba 

zainteresowana skorzystaniem z pomocy w ramach 

projektu powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy 

i przekazać go do biura projektu, które mieści się w DPS 

„Mecenat” (ul. Maszewska 18, 09-400 Płock) lub do 

Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Bulkowie, 

ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo, te. 24 265 20 13 wew. 

13. Formularz zgłoszeniowy wraz ze wzorami 

dokumentów rekrutacyjnych jest umieszony na stronie 

DPS   „Mecenat”   www.pensjonatmecenat.pl   oraz   do 

bezpośredniego odbioru w siedzibie GOPS w Bulkowie.  

Rekrutacja    rozpoczęła   się   1    września   2017  r.   Po 

zgłoszeniu się do projektu 45 osób niesamodzielnych, 

zgłaszające się osoby będą wpisywane na listę 

rezerwową. Będą mogły przystąpić do projektu 

w sytuacji gdy osoba znajdująca się na podstawowej 

liście uczestników nie spełni kryteriów formalnych 

i  podstawowych   lub   gdy   dana   osoba   zrezygnuje 

z uczestnictwa w projekcie. 

Obecnie z terenu Gminy Bulkowo bezpłatnymi 

usługami opiekuńczymi jest objętych 10 osób oraz 

zostały zatrudnione 2 opiekunki (mieszkanki Gminy 

Bulkowo). Osoby zainteresowane zatrudnieniem lub 

objęciem bezpłatnymi usługami proszone są o kontakt 

z GOPS w Bulkowie. 

Projekt pt.: „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” 

Z dniem 01.03.2018 r. Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Płocku rozpoczęło realizację 

projektu pt. „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci 

i młodzieży w powiecie płockim” na podstawie umowy 

nr RPMA.09.02.01-14-8820/17-00 z dnia 10.01.2018 r. 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie 

włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 

Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług 

społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Beneficjent projektu: Powiat Płocki/Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Płocku. 

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Płocku. 

Partner projektu: Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bulkowie. 

Okres realizacji projektu: od dnia 01.03.2018 r. do dnia 

28.02.2019 r.  

Wartość projektu ogółem: 365 775,00 zł 

Wartość dofinansowania z UE: 312 975,00 zł. 

Cel główny projektu: Projekt zakłada wsparcie 

osób przebywających w pieczy zastępczej, doskonalenie 

osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, 

kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, 

prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów 

placówek opiekuńczo - wychowawczych typu 

rodzinnego, wsparcie rodzin mających problemy 

opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie służb 

społecznych. Celem głównym projektu jest zwiększenie 

procesu deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci 

i młodzieży zamieszkujących na terenie powiatu 

płockiego oraz przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci 

i młodzieży w pieczy zastępczej. 

Cele szczegółowe projektu: zwiększenie dostępu 

do usług środowiskowych, wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze, 

wzmocnienie roli i funkcji rodzin poprzez rozwinięcie 

umiejętności    opiekuńczo - wychowawczych,   podnie- 
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sienie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad 

dziećmi/młodzieżą kandydatów na rodziny zastępcze, 

prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów 

opiekuńczo wychowawczych oraz  doskonalenie  osób  

sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, podniesienie 

wiedzy i umiejętności przedstawicieli służb społecznych, 

przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy 

zastępczej poprzez organizowanie działań 

prewencyjnych, zwiększenie umiejętności społecznej 

i zawodowej wychowanków. 

Zadania zaplanowane do realizacji w projekcie: 

1. Wsparcie rodzin, w tym: spotkania psychologa 

z rodzicami wykazującymi problemy opiekuńczo- 

wychowawcze, szkolenie dla kandydatów na rodziny 

wspierające, wyjazd edukacyjno - integracyjny dla 

rodzin objętych asystą rodzinną. Zadanie będzie 

realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Bulkowo 

przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bulkowie. 

2. Wsparcie pieczy zastępczej, w tym: trening 

kompetencji i umiejętności dla wychowanków 

przebywających w pieczy zastępczej, trening rozwoju 

kompetencji rodzicielskich dla osób sprawujących pieczę 

zastępczą, szkolenie dla prowadzących rodzinne domy 

dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo- 

wychowawczych, rodzin zawodowych, indywidualne 

poradnictwo dla rodzin zastępczych, mentoring dla 

wychowanków przebywających w pieczy zastępczej, 

piknik rodzinno-integracyjny, szkolenie z dialogu 

motywacyjnego dla wychowanków przebywających 

w pieczy zastępczej oraz sprawujących pieczę zastępczą. 

3. Deinstytucjonalizacja usług - tworzenie rodzinnych 

form pieczy zastępczej, w tym szkolenie dla kandydatów 

na rodziny zastępcze. 

4. Wsparcie służb społecznych, w tym: szkolenie dla 

przedstawicieli służb społecznych pracujących z rodziną, 

konferencja pn. „Umiejętności komunikacji 

interdyscyplinarnej w pracy z trudnym klientem”, grupa 

wsparcia dla przedstawicieli służb społecznych 

pracujących z rodziną. 



 

 

OŚWIATA 

Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych  

na terenie gminy Bulkowo 

W dniu 30 czerwca 2015 r. Gmina Bulkowo 

zakończyła realizację projektu pn. „Modernizacja 

oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy 

szkołach podstawowych na terenie gminy Bulkowo” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki.  

W dniu 1 grudnia 2014 roku zostało odebrane 

zadanie numer 1. projektu pod nazwą „Organizacja 

placów zabaw przy Szkołach Podstawowych”. Wartość 

wykonanego zadania to kwota 113 191,40 zł. 

W ramach projektu wykonano 4 place zabaw: 

- przy Szkole Podstawowej w Bulkowie, 

- przy Szkole Podstawowej w Blichowie, 

- przy Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach, 

- przy Szkole Podstawowej w Nowych Krubicach, 

Ponadto z własnych środków budżetowych 

wykonany został również plac zabaw dla mieszkańców 

osiedla w Osieku. 

 W maju 2015 roku zrealizowano zadanie numer 

2 projektu pn. dostosowanie pomieszczeń oraz zadanie 

numer 3 – wyposażenie. W ramach tych dwóch zadań 

pomieszczenia oddziałów przedszkolnych zostały komple- 

ksowo wyposażone m.in. w meble, pomoce dydaktyczne, 

zabawki, artykuły plastyczne, wyposażenie zapewniające 

bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, sprzęt ITC 

(komputery, tablice interaktywne, odtwarzacze CD 

 
(plac zabaw przy SP Bulkowo) 

 

 
(SP Nowe Krubice) 

i inne). Ponadto, w siedmiu oddziałach przedszkolnych 

w czterech szkołach na terenie gminy Bulkowo 

zmodernizowano toalety dostosowując je do potrzeb 

dzieci. Wartość końcowa projektu to kwota 418 485,74 

zł brutto, bez wkładu własnego z budżetu Gminy 

Bulkowo. 

 
(oddział przedszkolny SP Nowe Łubki) 

 
(oddział przedszkolny SP Blichowo) 

Punkty Przedszkolne w Gminie Bulkowo 

W ramach projektu „Do Przedszkola” na terenie 

naszej Gminy od dnia 2 marca 2013 roku do 30 czerwca 

2015 roku działały 3 punkty przedszkolne 

w miejscowościach: Blichowo, Włóki i Worowice. Po 

jego zakończeniu Gmina zadeklarowała kontynuację 

przedsięwzięcia, co było również warunkiem otrzymania 

dofinansowania.  

Z dniem 30 czerwca 2015 r. zakończył się Projekt 

„Do Przedszkola” realizowany przez Fundację Edukacji 

Przedszkolnej we  Wrocławiu  w  partnerstwie  z  Gminą  

Bulkowo. Na realizację tego 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 wyniosła 1 980 000,01 zł, natomiast wkład 

niefinansowy Gminy czyli m.in. udostępnienie 

ogrzanych i oświetlonych pomieszczeń to kwota 148 

500,00 zł.  

W związku z zobowiązaniem Gminy do 

utrzymania ciągłości  projektu  przez  okres  co  najmniej  
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2,5 roku a przede wszystkim oczekiwaniami 

mieszkańców dotyczącymi zapewnienia edukacji 

przedszkolnej na terenie Gminy Bulkowo od dnia 

01.07.2015 r. Punkty Przedszkolne funkcjonują dalej na 

dotychczasowych warunkach.  

Po zakończeniu realizacji projektu Punkty 

Przedszkolne prowadzone są przez Gminę Bulkowo, 

pozostając w dotychczasowych lokalizacjach:  

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

w Bulkowie, Filia we Włókach, Włóki 16, 09-454 

Bulkowo,  

2. Szkoła Podstawowa w Blichowie, Blichowo 61, 09-

454 Bulkowo,  

3. Worowice 58, 09-454 Bulkowo. 

Funkcjonowanie Punktów Przedszkolnych jest 

finansowane z Budżetu Gminy Bulkowo, w okresie 

01.07.2015-31.12.2017 r. koszt wyniósł 510 483,58 zł. 
 

 
(zajęcia w Punkcie Przedszkolnym we Włókach) 

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych budynku Gimnazjum w Blichowie 

Zakres robót obejmował całkowitą przebudowę 

pomieszczeń sanitarnych tj. przebudowę instalacji 

kanalizacyjnej, wodnej, c. o., elektrycznej, roboty 

budowlane oraz wyposażenie w armaturę łazienkową. 

Prace zostały wykonane przez firmę PHU BUDMAR 

z Płocka w dniach 12.01. – 23.02.2018 r. Wartość 

wykonanego zadania to kwota 109 347,00 zł brutto, 

środki finansowe pochodziły z budżetu Gminy Bulkowo. 
        

KULTURA 

Utworzenie Gminnego Koła Emerytów i Rencistów 

W dniu 10 listopada 2014 roku 

w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Bulkowie odbyło się spotkanie mające 

na celu powołanie w Gminie Bulkowo 

Koła Emerytów i Rencistów w ramach 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów. W spotkaniu poza seniorami 

uczestniczyli Wójt Gminy Bulkowo 

Gabriel Graczyk, Sekretarz Gminy 

Tomasz Kolczyński, Dyrektor Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Bulkowie Barbara 

Gruszczyńska-Fałata oraz przedsta-

wiciele Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Oddział w Płocku 

Jagoda Korneszczuk - prezes zarządu 

okręgowego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Płocku oraz Jadwiga Piękoś - członek prezydium. Władze Koła serdecznie zapraszają 

wszystkich chętnych do zapisywania się do koła. 

Pracownia Orange w Bulkowie ! 

Gminna Biblioteka Publiczna 

w Bulkowie, jako jedna z 26 

lokalizacji w całej Polsce, a jedyna 

w powiecie płockim, została 

laureatem 3 edycji programu 

społecznego Pracownie Orange.  

Grono laureatów wyłoniono 

w dwóch etapach. W ramach pierwszego, który trwał do 

połowy września, zespoły z polskich miejscowości 

liczących mniej   niż   40   tys.   mieszkańców   zgłaszały  
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pomysły na pracownię dla swojej okolicy. Bulkowo 

zgłosiło pomysł bibliotecznej Grupy Inicjatywnej pn. 

„Pracownia Orange Sercem Naszej Gminy”. Następnie, 

spośród 211 nadesłanych zgłoszeń, komisja wybrała 63, 

które przedstawiły najciekawszą i najbardziej różnorodną 

ofertę zajęć dla wszystkich grup społecznych ze swojej 

okolicy. Wyłonione lokalizacje wzięły udział 

w decydującym etapie – plebiscycie internautów. Od 

4 do 20 października 2017 r. wszystkie miejscowości 

z  ogromnym  zaangażowaniem  rywalizowały   o  głosy.  

.  



Bulkowo otrzymało ich 11 278. Nasza Biblioteka została 

wyposażona w meble i sprzęt o wartości 30 000,00 zł: 

komputery, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne, 

konsolę PlayStation 4 z zestawem gier i drukarkę, 

a także bezpłatny internet. Do tej pory Fundacja Orange 

stworzyła 77 pracowni w małych miastach i wsiach w 

całej Polsce. Stały się one miejscem nie tylko edukacji 

cyfrowej dla młodzieży i seniorów (m.in. jak bezpiecznie 

korzystać  z   internetu),  ale   także   lokalnym   centrum    

integracji  i  aktywizacji lokalnych społeczności.  

Dziękujemy wszystkim za pomoc w głosowaniu, 

za zaangażowanie, za cierpliwość i za to, że każdego 

dnia byliście razem z nami! To nasz wspólny sukces! 

Oficjalne uroczyste otwarcie Pracowni Orange 

w Bulkowie odbyło się w dniu 31 stycznia 2018 r. 

Ta wyjątkowa okoliczność zgromadziła Mieszkańców, 

Sympatyków oraz Przyjaciół Bulkowa w wieku od 2 do 

80 lat! 

     

SPORT I REKREACJA 

 Wiejski park rekreacji w miejscowości Bulkowo-Kolonia 

W okresie 11 grudnia 2014 r.-31 marca 2015 r. 

Gmina Bulkowo realizowała inwestycję pn. 

Zagospodarowanie działki nr ew. 48/1 na wiejski park 

rekreacji w miejscowości Bulkowo-Kolonia. Zadanie to 

zostało zrealizowane w ramach działania 413 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. Wartość projektu to kwota 101 153,93 zł, 

natomiast pozyskane dofinansowanie to 52 563,00 zł. 

Zagospodarowanie działki nr ew. 48/1 miało na celu 

oczyszczenie zbiornika wodnego, oraz 

zagospodarowanie terenu na wiejski park rekreacji. 

Oprócz prac związanych z odmuleniem „stawu”, 

wykonane zostały również altana, siłownia zewnętrzna, 

nasadzenie drzew, oraz rekultywacja trawy. 

 

 
 

 

Świetlica Wiejska w Bulkowie 

Od 2015 roku funkcjonuje Świetlica Wiejska 

w Bulkowie, administrowana przez Klub Sportowy 

Zjednoczeni Bulkowo. Zapraszamy wszystkich 

zainteresowanych do korzystania ze świetlicy wiejskiej. 

Wszelkich informacji o funkcjonowaniu świetlicy 

udzielają członkowie zarządu Klubu Sportowego 

Zjednoczeni Bulkowo. 
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Utworzenie osiedlowego parku wiejskiego w miejscowości Bulkowo-Kolonia 

W okresie 11 grudnia 2014 r. – 31 marca 2015 r. 

Gmina Bulkowo realizowała inwestycję pn. Utworzenie 

osiedlowego parku wiejskiego w miejscowości 

Bulkowo-Kolonia w ramach działania 413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt 

całkowity zadania to 64 148,19 zł, natomiast kwota 

pozyskanego dofinansowania to 52 153,00 zł. Dzięki 

wykonanym pracom mieszkańcy mogą korzystać 

z bezpiecznego placu zabaw oraz boiska do piłki nożnej 

z piłkochwytami. 

     

Budowa Centrum aktywizacji społecznej i zawodowej w Blichowie 

W dniu 13.09.2018 r. został przeprowadzony 

odbiór zadania pn.: „Budowa centrum aktywizacji 

społecznej i zawodowej na działce o nr ewid. 31/2 

w miejscowości Blichowo” – Etap I wykonanie stanu 

surowego zamkniętego. Kwota inwestycji to 160 510,00 

zł brutto, w tym kwota 63 399,75 zł odszkodowania 

wypłacona Gminie przez ubezpieczyciela w związku 

z pożarem budynku gminnego w Blichowie. Centrum 

aktywizacji społecznej i zawodowej zostało 

wybudowane na miejscu po budynku filii bibliotecznej 

w  Blichowie.  

Plac zabaw w Pilichowie 

 

W dniu 13.09.2018 r. został przeprowadzony 

odbiór techniczny wykonanego w sołectwie Pilichowo, 

na terenie osiedla mieszkaniowego, placu zabaw 

w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Sołectw MAZOWSZE 2018”. Całkowity koszt 

inwestycji to kwota 28 151,00 zł, a pozyskane 

dofinansowanie wynosi 10 000,00 zł (maksymalna 

wysokość). Mamy nadzieję, że plac zabaw będzie służył 

jako bezpieczne, rodzinne miejsce rozrywki i integracji. 

Budowa Parku Wiejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pilichowie 

W dniu 13.09.2018 r. została podpisana długo wyczekiwana 

umowa na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa Parku Wiejskiego 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze 

ewidencyjnym 4/3 w Pilichowie". Całkowita wartość kosztorysowa 

zadania to 50 000,00 zł, a wartość przyznanego dofinansowania to 

26 400,00 zł. Zadanie obejmuje rekultywację stawu i zagospodarowanie 

jego otoczenia na cele rekreacyjne na osiedlu mieszkaniowym 

Pilichowie. Obecnie jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy. 

Otwarta Strefa Aktywności w Blichowie 

 
(miejsce realizacji zadania - teren przy Remizie OSP) 
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Na początku września 2018 r. została podpisana 

umowa z wykonawcą na kwotę 51 003,18 zł brutto 

na budowę Otwartej Strefy Aktywności (OSA) 

dofinansowanej przez Ministra Sportu i Turystyki ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) 

w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokolenio-

wym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018. 

Kwota przyznanego  dofinansowania  ze  środków FRKF  



wynosi 25 000,00 zł. W ramach realizacji zadania do 

10.10.2018 r. w Blichowie zostanie zamontowanych 

9 urządzeń siłowni zewnętrznej (3 pojedyncze 

i 3 podwójne), powstanie strefa relaksu z ławkami 

i stołami do gry w szachy i chińczyka. Dopełnieniem 

będzie stojak rowerowy, nasadzenia roślinne oraz 

wykonany trawnik. Wartość kosztorysowa robót to 

55 510,00 zł. 

Stadion piłki nożnej w Bulkowie 

W 2015 r. Gmina Bulkowo zakończyła realizację 

pierwszego etapu inwestycji związanej z infrastrukturą 

sportową. W dniu 23 września 2015 r. został wykonany 

zasiew murawy na płycie głównej boiska do piłki nożnej 

w Bulkowie. Cały proces dotyczący inwestycji pn. 

„Budowa Stadionu Piłki Nożnej w Bulkowie” złożony 

jest z wielu czynników.  

W celu możliwości zasiewu murawy na płycie 

głównej boiska musiało zostać wykonanych wiele prac 

ziemnych związanych m.in. z niwelacją terenu, 

wydłużaniem oraz poszerzeniem boiska, cyklicznym 

zbiorem kamieni, nawożeniem czarnoziemu oraz 

równaniem terenu. Powyższe prace zostały wykonane 

w okresie grudzień 2014 r. – wrzesień 2015 r.  

Drugi etap prac wykonanych w kolejnych latach 

dotyczył montażu pełnowymiarowych bramek do piłki 

nożnej oraz piłkochwytów za tymi bramkami, dwie wiaty 

stadionowe (ławki rezerwowe) na 12 miejsc każda oraz 

miejsce zadaszone dla służb medycznych. Ponadto, 

zamontowano trybuny na 200 miejsc.  

Budowa stadionu była możliwa również dzięki 

wsparciu Orlenu, firmy Wapo-Tech oraz wspólnej pracy 

Radnych, Klubu Zjednoczeni Bulkowo i mieszkańców. 

Dzięki realizacji tej inwestycji dzieci oraz młodzież 

z terenu gminy Bulkowo mogą 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. 

 
 

 
 

 

                  

KLUB SPORTOWY „ZJEDNOCZENI BULKOWO” 

W 2015 roku formalnie 

powstał Klub Sportowy 

„ZJEDNOCZENI” Bulkowo. 

Od samego początku prężnie 

rozpoczął działania sportowe 

oraz menadżerskie w postaci 

pozyskiwania środków 

zewnętrznych na tworzenie 

i rozwój sportu na terenie 

Gminy Bulkowo. Głównym 

źródłem  finansowania  działań  klubu jest Urząd Gminy  

Bulkowo, gdzie środki przekazywane są w ramach 

realizacji zadania publicznego pn. „Tworzenie i rozwój 

sportu na terenie Gminy Bulkowo”. Ponadto, klub 

pozyskuje dodatkowe środki w ramach projektów 

grantowych, na inicjatywy związane ze sportem. Zarząd 

Klubu tworzą młodzi, wykwalifikowani mieszkańcy 

gminy, którzy swój czas wolny poświęcają na rozwój 

klubu: Krzysztof Jakubiak –Prezes, Marcin Przedpełski 

– Wiceprezes, Bartosz Wójtewicz – Skarbnik, Mateusz 

Łaciński – Sekretarz, Michał Józwiak – Członek 

Zarządu.  
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W 2016 roku klub przystąpił do rozgrywek 

piłkarskich na szczeblu Płockiego Okręgowego 

Związku Piłki Nożnej, z kolei od 2017 roku w Płockiej 

Lidze Amatorów Siatkówki  udział biorą siatkarze 

Zjednoczonych Bulkowo. Prężnie funkcjonująca 

Akademia Piłkarska pod skrzydłami Zjednoczonych 

oraz duża frekwencja dzieci i młodzieży, spowodowała, 

iż od 2018 roku w dziecięcych rozgrywkach ligowych 

udział biorą najmłodsi z terenu Gminy Bulkowo 

(roczniki 2011-2012). Łącznie w klubie trenuje ponad 

50-cio osobowa grupa dzieci i młodzieży podzielona na 

trzy kategorie wiekowe (Skrzaty, Orliki, Młodziki). 

W 2017 roku Klub został odznaczony Złotą Honorową 

Odznaką POZPN za zasługi w zakresie rozwoju piłki 

nożnej. 

Mecze ligowe rozgrywane są na 

zmodernizowanym Stadionie Piłki Nożnej w Bulkowie. 

Profesjonalizm i medialność  Zjednoczonych Bulkowo 

sprawia, iż swoje zainteresowanie grą w klubie zgłasza 

liczne grono nowych zawodników oraz sprawia, iż na 

meczach w Bulkowie frekwencja sympatyków klubu 

sięga ponad 200 osób.  

To dopiero początki rozwoju Klubu Sportowego 

„ZJEDNOCZENI” Bulkowo, rozwoju sportu na terenie 

Gminy Bulkowo. Przyszłość zapowiada się bardzo 

optymistycznie. 

 

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo 

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi 

sportu w Gminie Bulkowo jest zadaniem własnym 

gminy realizowanym od drugiego półrocza 2016 r. 

Program skierowany do klubów sportowych z terenu 

gminy Bulkowo. Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 

116/XVI/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 10.05.2016 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu przez Gminę Bulkowo oraz 

obowiązującą od drugiego półrocza 2018 r. 

UCHWAŁĄ Nr 280/XXXVII/18 RADA GMINY 

BULKOWO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 

warunków i trybu finansowania zadania własnego 

w zakresie tworzenia warunków sprzyjających 

rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo dotacja może być 

przeznaczona m. in. na: realizację programów szkolenia 

sportowego, zakup niezbędnego sprzętu sportowego 

czy pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa 

w zawodach czy imprezach sportowych. Zadanie 

w każdym roku realizowane jest w dwóch etapach 

natomiast wysokość dofinansowania jaką można 

pozyskać w ramach jego realizacji to: 

- 15 000,00 zł – w II półroczu 2016 r. 

- po 10 000,00 zł – w I oraz II półroczu 2017 r. 

- po 15 000,00 zł – w I oraz II półroczu 2018 r. 

Środki na realizację programu pochodzą 

z budżetu Gminy Bulkowo. 

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bulkowie 

Gmina Bulkowo w okresie jesiennym 2017 r. 

podjęła szereg remontów. Dotyczyły one również 

Świetlicy Wiejskiej w Bulkowie. Przede wszystkim 

bezpieczeństwo, a więc została wymieniona instalacja 

elektryczna oraz instalacja c.o., został również 

wymieniony    piec   na   ekologiczny   kocioł   zasilany 
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peletem. Ponadto zostały przebudowane ściany 

wewnątrz, co poprawiło funkcjolanlośc obiektu. Gmina 

Bulkowo udzieliła wsparcia Klubowi Sportowemu 

ZJEDNOCZENI Bulkowo w realizacji projektu, 

którego głównym celem był remont ścian wewnątrz 

Świetlicy, która pełni również  funkcję siedziby Klubu.  



Pomoc Pracowników Gospodarki Komunalnej 

przy Urzędzie Gminy Bulkowo okazała się niezbędna 

przy realizacji projektu Klubu pn. „Świetlica Wiejska 

w Bulkowie miejscem aktywnej integracji społeczności 

lokalnej”. Fachowość i zaangażowanie jakie wnieśli 

pracownicy Gospodarki Komunalnej przy UG Bulkowo 

stanowiła ogromny wkład i odpowiednią realizację celu 

głównego zadania. Przy owocnej współpracy z Klubem 

zostało zrealizowanych wiele działań, dzięki którym ze 

Świetlicy Wiejskiej mogą korzystać wszyscy 

mieszkańcy naszej gminy przez cały rok. 

(Świetlica przed remontem) 

 

  

(świetlica po remoncie) 

 Kontynuowane były imprezy cykliczne i wydarzenia: 

- Dni Bulkowa, 

- Dożynki Gminne, 

- Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości, 

- Stypendia Wójta Gminy Bulkowo, 

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bulkowie, 

- Gminne Obchody Dnia Strażaka, 

- Zawody sportowo – pożarnicze, 

- Międzyszkolny Dzień Profilaktyki. 

oraz 

- Forum Gospodarczo-Samorządowe (czerwiec 2015), 

- Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa - Wspólnie bezpieczniej (kwiecień 2016), 

- Konferencja pn. "W Małej Ojczyźnie - przeciwko cywilizacji przemocy" (listopad 2016), 

- Finał I konkursu ekologicznego w Gminie Bulkowo pn. "Wsi spokojna, wsi zielona..., czyli 

bioróżnorodność  Naszej Gminy" (grudzień 2016), 

- Konferencja podsumowująca projekt „Mamy plan – mobilizacja społeczności gminy 

Bulkowo na rzecz jej rozwoju” (kwiecień 2017), 

- Finał II konkursu ekologicznego w Gminie Bulkowo pn. „Środowisko naturalne i ekologia 

w Naszej Gminie" dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie (maj 2017). 
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Projekt "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do 

zintegrowanego rozwoju subregionu” 

W dniu 30 czerwca 2015 roku zakończył się 

projekt partnerski realizowany ze Związkiem Gmin 

Regionu Płockiego pn. "Współpraca w ramach Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do 

zintegrowanego rozwoju subregionu" w ramach którego 

gmina Bulkowo została uwzględniona w pięciu 

programach rozwoju pn.: 

1) Strategia efektywności energetycznej, 

2) Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej, 

3) Strategia zintegrowanego transportu, 

4) Strategia rewitalizacji obszarów miejskich, 

5) Zintegrowana strategia rozwoju Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej. 

W ramach tego projektu, również została 

wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na 

termomodernizację budynków użyteczności publicznej, 

tj. budynek remizy w Bulkowie oraz budynek remizy 

w Worowicach. 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Bulkowo 

W dniach 20, 22 oraz 23 kwietnia 2015 roku 

zgodnie z harmonogramem prac odbyły się warsztaty 

mające na celu opracowanie Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy Bulkowo do roku 2025. Podczas sesji 

warsztatowych,   w   których  uczestniczyli  Wójt  Gminy  

Bulkowo, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo 

Andrzej Krokowski, Radni Rady Gminy, Sołtysi, 

pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek podległych 

w tym członkowie Zespołu ds. opracowania strategii 

przeprowadzona    została    analiza    potencjału   Gminy 

Bulkowo, określona wizja Gminy w perspektywie 10 lat 

oraz strategiczne i operacyjne cele rozwoju Gminy, 

a także działania zaplanowane do realizacji.  

Nowa strategia, zgodna z zasadami 

zrównoważonego rozwoju przyjętymi przez społeczność 

międzynarodową, Unię Europejską i Rzeczpospolitą 

Polską, będzie planem wspólnych działań mieszkańców, 

organizacji społecznych i instytucji  Gminy  na  rzecz  jej  
 

długofalowego     rozwoju,     uwzględniającego      także  

potrzeby następnych pokoleń. Będzie też dokumentem 

ułatwiającym pozyskiwanie środków finansowych na 

realizację potrzeb społeczności Gminy Bulkowo 

w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 

2014-2020.  

(warsztaty) 

Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmin Związku Gmin Regionu Płockiego 

W dniu 30 października 2015 r. Gmina Bulkowo 

zakończyła realizację wspólnego projektu pt. 

„Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. Oprócz 

Gminy Bulkowo, partnerami również była Gmina 

Staroźreby oraz Miasto i Gmina Gąbin. W ramach 

projektu opracowany został Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Bulkowo na lata 2015-2020  

oraz Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Bulkowo 

na lata 2015-2030.  

Całkowita wartość projektu dla Gminy Bulkowo 

wyniosła: 38 650,00 zł, z czego wartość dofinansowania 

dla Gminy Bulkowo wyniosła: 32 852,50 zł (85%), 

natomiast wkład własny 5 797,50 zł (15%). 

 

Utrzymanie rezultatów projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  

w Gminie Bulkowo 

W dniu 21 maja 2015 r. została podpisana umowa 

z firmą INM Sp. z o.o. dotycząca zapewnienia dostępu 

do Internetu dla 40 gospodarstw domowych oraz 

5 jednostek podległych w okresie od 1 czerwca 2015 r. 

do 31 maja 2017 r. w ramach utrzymania rezultatów 

projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w Gminie Bulkowo” działanie 8.3. Koszt wykonania 

tego zadania wyniósł 31 320,00 zł. Dodatkowe 20 rodzin 

zrekrutowanych do udziału w I edycji projektu w wyniku  

starań Gminy Bulkowo mających na celu wykorzystanie 

oszczędności w projekcie „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu    cyfrowemu    w    Gminie    Bulkowo” od 
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stycznia 2015 roku posiadało zapewniony dostęp do 

Internetu do dnia 17.02.2017 r. za łączną kwotę 

34 816,20 zł brutto. 

Kolejnym etapem polegającym na zapewnieniu 

dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych 

oraz  8  jednostek  podległych  w  ramach   utrzymania 

rezultatów projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Gminie Bulkowo- edycja II” w ramach 

działania 8.3 było podpisanie w dniu 5 sierpnia 2015 r. 

umowy z firmą GREEN OPERATOR Sp. z o. o na 

dostarczenie dostępu do Internetu w okresie od 15 

sierpnia 2015 r. do 31 maja 2017 roku.  Koszt wykonania 

 

INNE DZIAŁANIA I PROJEKTY 

 



zadania to kwota 69 876,40 zł.  

Gmina Bulkowo w ramach utrzymania rezultatów 

projektów„ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w Gminie Bulkowo” edycja I i II zgodnie z umowami 

o dofinasowanie, dzięki którym pozyskaliśmy ponad 1,7 

mln zł na zakup 160 zestawów komputerowych, 

szkolenia beneficjentów oraz zapewnienie dostępu do 

internetu jest zobowiązana utrzymać trwałość projektu 

przez okres 5 lat od zakończenia każdej 

z poszczególnych edycji.  

Obecnie świadczenie usługi dostępu do Internetu 

szerokopasmowego, w tym podłączenie Internetu oraz 

dostarczenie i instalacja urządzeń dla uczestników I do 

dnia 31 marca 2020 roku oraz II edycji projektu do 30 

czerwca 2020 roku realizowane jest przez firmę 

SUKURS Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. Odrodzenia 31 

za łączną kwotę 152 667,60 zł brutto. Dostawca internetu 

zgodnie z umową wykonuje również serwis sprzętu 

komputerowego przekazanego beneficjentom w ramach 

realizacji projektu. 

Środki finansowe przeznaczone na utrzymanie 

rezultatów projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w gminie Bulkowo pochodzą z budżetu 

Gminy Bulkowo. 

Lampy hybrydowe w Gminie Bulkowo 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, 

aby „doświetlić” newralgiczne miejsca w naszej gminie, 

w których brak jest linii energetycznej lub jest 

niekompletna Wójt Gminy Bulkowo przy współpracy 

z Radnymi, postanowił wdrożyć do realizacji dwa 

projekty pilotażowe pn. „Budowa lampy hybrydowej 

w pasie  drogi  gminnej  w  miejscowości  Chlebowo gm.  

Bulkowo” oraz „Budowa lamp hybrydowych na terenie 

Gminy Bulkowo”. Powyższe działania zaowocowały 

montażem w sumie czterech lamp hybrydowych. 

Pierwsza z nich zlokalizowana jest w miejscowości 

Nowe Łubki przy drodze powiatowej, przy przystanku 

autobusowym. Trzy kolejne zostały umieszczone 

w miejscowościach: Słupca  oraz  Chlebowo.  Całkowity    

koszt  inwestycji  wyniósł 52 000,00 zł (brutto), który 

w całości pokryła Gmina Bulkowo ze środków 

własnych. Myśl budowy lamp hybrydowych powstała 

w trakcie kadencji 2010-2014, gdzie ówcześni radni 

z całą stanowczością wskazywali miejsca o dużym ruchu 

(tak było m.in. w przypadku przystanku w Nowych 

Łubkach) i niebezpieczne skrzyżowania i ciągi 

komunikacyjne gdzie na zebraniach sołeckich ciągle 

monitowali  o to  mieszkańcy. Ponieważ   potrzeby   były  

bardzo   duże,    decyzja    budowy  uzależniona  była  od  

pozyskania środków zewnętrznych, jednak gdy nabory 

nie    zostały   ogłoszone    przez   następnych    kilka   lat  

postanowiono zacząć budowę kilku lamp. Według opinii 

mieszkańców, lampy całkowicie spełniają swoją rolę. 

Jest to tym bardziej ważne, że montaż ten miał również 

na celu ocenę ich przydatności i efektywności, a co za 

tym idzie zasadności dalszych montażów. Niestety, 

w związku z koniecznością realizacji innych inwestycji, 

na które pozyskaliśmy lub pozyskujemy środki 

zewnętrzne, obecnie czekamy na możliwość uzyskania 

dofinansowania z funduszy unijnych, aby połączyć 

finansowania, które pozwolą na zwiększenie ilości lamp 

na naszym terenie. Jak wskazują złożone wnioski takich 

lokalizacji jest kilkadziesiąt.  
 

 
(Lampa hybrydowa w Słupcy) 

Darmowe porady prawne w Gminnym Centrum Informacji w Worowicach 

Od listopada 2017 roku Stowarzyszenie Consilia 

we współpracy z Wójtem Gminy Bulkowo wdraża 

program nieodpłatnych porad prawnych. Członkowie 

Stowarzyszenia dostrzegają, iż w dzisiejszym świecie 

ciężko jest się odnaleźć w gąszczu przepisów prawnych 

a tym samym niezbędnym jest korzystanie 

z profesjonalnej pomocy prawnej. Niestety, dla 

niektórych osób dostęp do niej może być jednak 

utrudniony z przyczyn od nich niezależnych - w tym 

przede wszystkim ekonomicznych. Oczywiście z dużym 

entuzjazmem należy podchodzić do inicjatyw 

bezpłatnych porad prawnych finansowanych przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości nie mniej nie da się ukryć, 

iż program ten nie trafia do wszystkich potrzebujących 

z powodu przewidzianych ograniczeń ustawowych. 

Z uwagi na powyższe Stowarzyszenie Consilia oraz Wójt 

Gminy Bulkowo uzupełnili tą lukę, trafiając z ofertą    

porad   prawnych   do  wszystkich  mieszkańców  Gminy 

Bulkowo niezależnie od ich wieku czy rodzaju sprawy, 

w której chcieliby uzyskać profesjonalną pomoc.   

Zgodnie z  programem porady świadczone będą 

nieodpłatnie, zaś w ich zakres wchodzi poinformowanie 

osoby zainteresowanej o:  

- obowiązującym stanie prawnym,  

- przysługujących jej uprawnieniach,  

- spoczywających na niej obowiązkach,  

- sposobach rozwiązania zagadnienia prawnego.  

Dodatkowo współpracujący ze Stowarzyszeniem 

profesjonalni pełnomocnicy udzielają informacji 

w zakresie sporządzenia pism procesowych, a także 

pomogą Państwu stworzyć projekt pisma o zwolnienie 

od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika 

z urzędu. Porady prawne świadczone są w Gminnym 

Centrum Informacji – Worowice 58. Dyżury prawników 

będą miejsce również w dniach 12 i 26 października oraz 

16 listopada 2018 r. w godzinach od 13:00 do 15:00. 
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Publiczny transport zbiorowy w Gminie Bulkowo 

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Spółka Mobilis Group 

PKS w Płocku S.A. oficjalnie ogłosiła, że od 1 września 

2018 r. likwiduje wszystkie połączenia lokalne, m.in. na 

terenie powiatu płockiego. W okresie od czerwca do 

sierpnia, podczas rozmów telefonicznych zapewniano 

nas, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Tym 

samym m. in. Gmina Bulkowo została postawiona 

w bardzo trudnej sytuacji biorąc pod uwagę 

nieodpowiedzialne zwlekanie spółki z ogłoszeniem 

komunikatu. Mając na względzie zapewnienie 

publicznego transportu zbiorowego, którego organizacja 

w obszarze międzygminnym należy do starostwa 

powiatowego, bardzo aktywnie Wójt Gminy Bulkowo 

i Radni włączyli się w te działania. Efektem jest podjęcie 

współpracy z firmą MARQS Usługi Autokarowe Marek 

Flejszman, która świadczy usługi przewozowe już od 

3 września. W sytuacji, gdyby firma MARQS nie była 

zainteresowana organizacją transportu alternatywą 

byłoby zapewnienie połączeń z Płockiem przez 

Komunikację Miejską. 

Organizacja transportu autobusowego z reguły 

zajmuje ok. 2 – 3 miesiące biorąc pod uwagę wszystkie 

formalności i uzgodnienia na szczeblu powiatowym 

i Urzędu Miasta Płocka. Okoliczności, w których nas 

postawiono, determinują załatwienie formalności 

w okresie nieco ponad dwutygodniowym. Równolegle 

rozważana  była  organizacja  alternatywnego połączenia  

wykonywanego przez Komunikację Miejską. 

Rozkład jazdy oraz ceny biletów znajdują się na 

stronie www.bulkowo.pl lub u przewoźnika. 

 

 

Dofinansowanie Posterunku Policji w Bodzanowie 

Zgodnie z uchwałą Nr 220/XXIX/17 Rady Gminy 

Bulkowo z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2017 rok 

Nr 167/XXIII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 

28 grudnia 2016 r. postanowiono zabezpieczyć środki 

w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz 

Wsparcia Policji – na zakup materiałów i usług dla 

Posterunku Policji w Bodzanowie. Dnia 2 października 

2017 r. Gmina Bulkowo podpisała porozumienie 

z Komendantem Wojewódzkim Policji w Radomiu 

w celu przekazania środków finansowych, które 

nastąpiło 15 listopada 2017 r. Mamy nadzieje, że 

przekazane pieniądze przyczynią się do polepszenia 

warunków pracy Policji, a być może z kolei wpłynie na 

bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy  

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Bulkowo - wejście główne z klatką schodową 

W dniu 15 września 2017 r. Gmina Bulkowo 

podpisała umowę z wykonawcą na prace związane 

z „Przebudową, rozbudową oraz dociepleniem budynku 

Urzędu Gminy w Bulkowie – wejście główne z klatką 

schodową na działce nr ewid. 61/3, gm. Bulkowo – Etap 

I Stan surowy zamknięty”. Zakres prac obejmował 

rozbudowę wejścia głównego z klatką schodową i dwa 

pomieszczenia biurowe, po jednym na parterze i piętrze. 

Zrealizowane zostały roboty budowlane: roboty 

rozbiórkowe, roboty ziemne, elementy żelbetowe 

budynku, stolarka drzwiowa i okienna, dach, wejście do 

klatki schodowej oraz pochylnia dla osób 

niepełnosprawnych. Prace wykończeniowe nowo 

powstałego wejścia do Urzędu Gminy zostały wykonane 

w okresie zimowym przez pracowników Gospodarki 

Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo. Celem 

realizacji zadania była przebudowa wejścia do budynku 

Urzędu Gminy, aby spełniało aktualne przepisy 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i było bardziej 

dostępne dla mieszkańców, a co najważniejsze 

bezpieczne. Przebudowa była wymuszona opiniami 

instytucji kontrolujących okresowo stan budynku. 

     

               (wejście do Urzędu Gminy przed rozpoczęciem przebudowy)        (wejście do Urzędu Gminy po zakończeniu I etapu) 
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Budowa studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Nowych Łubkach 

Jedną z najważniejszych inwestycji 

przeprowadzonych w roku 2017 była budowa studni 

głębinowej na stacji uzdatniania wody w Nowych 

Łubkach. Głównym celem tego zadania jest 

zabezpieczenie, w przypadku awarii studni już 

istniejącej, bieżącej wody dla 17 miejscowości Gminy 

Bulkowo. Łączna długość sieci wodociągowej 

obejmująca obszar działania SUW w Nowych Łubkach 

to 94,5 km. Odwiert został wykonany na głębokość 82 m 

p.p.t. Obecnie wydajność nowo wybudowanej studni to 

54 m3 wody/ godz. Całkowity koszt inwestycji 125 

681,40 zł. (117 686,40 zł – koszt robocizny, 7 995,00 zł 

– koszt dokumentacji).  

W obecnych czasach 

dość często można 

zaobserwować zjawisko 

występowania długotrwałej 

suszy. Woda jest 

podstawowym artykułem 

pierwszej potrzeby 

i elementem kształtującym 

środowisko życia, stąd 

nasza dbałość o to żeby 

zawsze docierała do kranów 

i była odpowiedniej jakości. 

    

100 drzew na 100-lecie Niepodległości Polski 

Drzewa ze względu na swą długowieczność, często 

są niemymi świadkami historii. W dniu 26.04.2018 roku 

z inicjatywy Wójta oraz Rady Gminy Bulkowo na 

terenie przy Kościele Parafialnym Świętej Trójcy 

w Bulkowie wspólnie posadziliśmy 100 drzew na 100-

lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Niech 

zasadzone drzewa będą pamiątką wspaniałej inwencji 

pomysłodawców, a także naszego szacunku dla 

przeszłości i teraźniejszości. 

Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie 

i zaangażowanie m. in.: Radnym, Mieszkańcom, 

Dyrektorom oraz Uczniom, Harcerzom, Pracownikom 

Urzędu Gminy, Gospodarki Komunalnej, Gminnego 

Ośrodka  Pomocy  Społecznej  oraz  Gminnej  Biblioteki  

Publicznej w Bulkowie. Szczególne podziękowania 

składamy na ręce ks. Proboszcza Sławomira Trzaski, który 

przeznaczył na ten ważny cel teren przy Kościele. 
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Budowa Systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie 

powiatu płockiego 

Gmina Bulkowo w partnerstwie z siedmioma innymi 

gminami oraz Powiatem Płockim zrealizowała projekt 

pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed 

zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”. 

Realizacja projektu trwała od 1 sierpnia 2016 r. do 30 

czerwca 2018 r. W ramach projektu w Gminie Bulkowo 

zostały zainstalowane 3 syreny elektroniczne: 

• w Bulkowie na budynku Urzędu Gminy - syrena DSE-

1200W 

• w Blichowie na budynku szkoły podstawowej - syrena 

DSE-900W 

• w Nadułkach na budynku remizy OSP - syrena DSE-

600W. 

Realizacja projektu zapewni wyższy poziom 

bezpieczeństwa ludności realnie narażonej na ryzyko 

związane z niebezpieczeństwem: 

• chemicznym, 

• eksploatacji składowisk, 

• transportu materiałów niebezpiecznych, 

• radiacyjnym. 

Powiatowy system ostrzegania i alarmowania 

ludności o zagrożeniach został zintegrowany 

z Wojewódzkim Systemem Alarmowania i Ostrzegania 

tworząc scentralizowany system powiadamiania 

mieszkańców województwa mazowieckiego o nadcho-

dzącym zagrożeniu. 

Wartość projektu to kwota 470 765,63 zł, w tym 

dofinansowanie z Unii Europejskiej 344 977,05 zł, 

natomiast wkład własny wszystkich partnerów projektu 

125 788,58 zł., w tym wkład własny Gminy Bulkowo  

19 704,89 zł. 

 
 (syrena DSE-600W - Remiza OSP Nadułki) 

Bezpłatny System Informacji dla mieszkańców (SISMS) 
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