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Zawody sportowo - pożarnicze 
        W dniu 2 lipca 2016 roku na terenie Gminnego Centrum 
Informacji w Worowicach odbyły się zawody sportowo-pożarnicze 
zorganizowane dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Gminy Bulkowo. W zawodach brało udział osiem drużyn: 
sześć męskich z miejscowości Bulkowo, Blichowo, Nadułki, Nowe 
Łubki, Pilichówko, Worowice oraz dwie drużyny żeńskie 
z Worowic i Nowych Łubek. 
 Zawody rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej 
koncelebrowanej przez Kapelana ks. Jana Żółtowskiego. Po Mszy 
Świętej Wójt Gminy Gabriel Graczyk przywitał wszystkich 

zebranych strażaków oraz gości. Następnie podziękował odchodzącemu z parafii Daniszewo ks. Janowi  
Żółtowskiemu, który do dnia zawodów pełnił funkcję Kapelana Gminnego ZOSP RP w Bulkowie oraz 
Mieczysławowi Józwiakowi Radnemu Gminy Bulkowo za wieloletnią pomoc oraz bezinteresowne wsparcie okazane 
strażakom. Wyżej wymienieni otrzymali pamiątkowe statuetki Św. Floriana. 
 Po oficjalnym otwarciu strażacy rozpoczęli zawody. Uczestniczyli w następujących konkurencjach: sztafeta 
i ćwiczenia bojowe, po których nastąpiło podsumowanie zawodów, wręczenie pucharów oraz nagród rzeczowych. 
Według Komisji Sędziowskiej z Państwowej Straży Pożarnej zawody sportowo-pożarnicze zostały przygotowane 
i przeprowadzone w sposób perfekcyjny i profesjonalny.  
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Wójt Gminy Bulkowo 

oraz 

Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo 

wraz z Radnymi 

serdecznie zapraszają na 

„Święto Plonów oraz VI Dni Bulkowa”, 

które odbędą się  

w dniach 27-28 sierpnia 2016 roku w Blichowie 

(teren przy ZSO Blichowo) 

 

Organizatorzy 

Urząd Gminy Bulkowo, Stowarzyszenie  „Nasza Przyszłość” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zawody sportowo – pożarnicze (dokończenie) 
Oficjalne wyniki Gminnych Zawodów Sportowo – 
Pożarniczych: 
w kategorii: żeńska 
1. OSP Nowe Łubki 
2. OSP Worowice 
w kategorii: męskiej 
1. OSP Blichowo 
2. OSP Bulkowo 
3. OSP Nowe Łubki 
4. OSP Pilichówko 
5. OSP Nadułki  
6. OSP Worowice 
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Program imprezy: 
I Dzień - 27.08.2016 r. (sobota) - BULKOWO 
9:00 - 9:10   Nadanie imienia Osiedlowemu Parkowi Rekreacji,  
9:10 - 9:20   Oficjalne otwarcie Turniejów Piłki Nożnej i Plażowej Piłki Siatkowej przez Wójta Gminy Bulkowo (boisko przy 

ul. Wschodniej),  
9:20 - ok. 14:00 Turniej Piłki Nożnej Sołectw, miejsce: małe boisko do piłki nożnej w Bulkowie (boisko przy ul. Wschodniej), 
9:20 - ok.14:00 Turniej Plażowej Piłki Siatkowej, miejsce: boisko do plażowej piłki siatkowej w Bulkowie (boisko przy 

ul.  Wschodniej), 
10:00  Nadanie imienia Wiejskiemu Parkowi  Rekreacji, 
10:20 - 10:30 Oficjalne otwarcie dnia sportowego przez Wójta Gminy Bulkowo (hala ZSO Bulkowo), 
10:30 - ok.15:00 Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej oraz Piłki Nożnej (hala ZSO Bulkowo), 
11:00 - 15:00 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” – „Jak zdrowo i bezpiecznie spędziłem 

wakacje?” o nagrodę Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo, (11:00-13:00 dla szkół podstawowych i 13:00-15:00 
dla gimnazjów),  

12:00 - 16:00 Wspólne ognisko uczestników rozgrywek sportowych, 
17:00 - 19:00 Inauguracja rozgrywek ligowych (Klasa – B) na szczeblu Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, mecz 

Zjednoczeni Bulkowo – Mazowia Słubice, Stadion Piłki Nożnej w Bulkowie, 
 

II dzień 28.08.2016 (niedziela) - BLICHOWO 
 

11:45 Zbiórka przy Kościele Parafialnym w Blichowie,  
12:00 Uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Blichowie,  
13:20 Przemarsz na teren przy ZSO w Blichowie,  
13:30 Rozpoczęcie uroczystości Święta Plonów oraz VI Dni Bulkowa przy ZSO w Blichowie,  

- przywitanie zaproszonych gości,  
- wystąpienia zaproszonych gości,  

13.50 Obrzęd Dożynkowy oraz występ zespołu ludowego „Grzybowianki”, 
14.30 Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród za sportową sobotę oraz rozstrzygnięcie konkursu  

o nagrodę Wójta Gminy Bulkowo na najciekawszy wieniec, 
14:50 Występ Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego „Żurawianki”, 
15:00 Turniej Sołectw, 
17:00 Występ zespołu „CASANDRA” ,  
18:00 Występ zespołu „JAGODA” , 
19:00 Ogłoszenie wyników konkursów wraz z wręczeniem nagród:  

- Konkurs Kulinarny pn. „Smaki naszej Gminy”, 
- I Konkurs "O Pióro Wójta Gminy Bulkowo" – zorganizowany przez GBP w Bulkowie, 

- Konkurs Plastyczny „Jak zdrowo i bezpiecznie spędziłem wakacje”, 
19:30 Występ zespołu – The Voice Orchiestra, 
19:50 - 24:00 Zabawa taneczna. 

 



Nawałnica w Gminie Bulkowo
W piątek 17 czerwca 2016 r. w godzinach 

popołudniowych Gminę Bulkowo nawiedziła potężna 
wichura wraz z opadami deszczu.  

Najwięcej szkód, związanych z w/w zjawiskiem 
pogodowym pojawiło się w miejscowościach Włóki, 
Nadułki, Rogowo, Dobra, Daniszewo i Nowy Podleck. 
Nawałnica trwała bardzo krótko około 6-7 minut, ale to 
wystarczyło, żeby spowodować ogromne straty. W jej 
wyniku doszczętnie zniszczony został jeden dom, 
natomiast w kilku uszkodzone zostały dachy, straty 
odnotowano również w kilkudziesięciu budynkach 
gospodarczych, powalonych lub połamanych zostało 
kilkaset drzew. Bezpośrednio po burzy większość 
mieszkańców przez   dłuższy   czas   nie   miała  dostępu  
do  wody oraz energii eklektycznej z powodu zerwanych 
licznych linii energetycznych. 

 
Został powołany Sztab Kryzysowy w Urzędzie 

Gminy, złożony z pracowników Urzędu, Gospodarki 
Komunalnej oraz druhów Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Gminy Bulkowo, którym koordynował Wójt Gabriel 
Graczyk. 

Wszyscy wspólnie pracowali do późnych godzin 
nocnych. Urząd Gminy wynajął trzy agregaty 
prądotwórcze dużej mocy, które zostały podłączone na 
Stacjach Uzdatniania Wody, dzięki czemu mieszkańcom 
została dostarczona bieżąca woda, jeszcze tego samego 
dnia, pomimo braku energii elektrycznej. 
Szczególne podziękowania należą się Wójtowi Gminy 
Radzanowo Sylwestrowi  Ziemkiewiczowi,  za  bezintere- 
sowną  pomoc  oraz  użyczenie  agregatu  o  dużej  mocy, 
dzięki  któremu  uruchomiono  Stacje  Uzdatniania  Wody  
w    Nowych    Łubkach.    Ponadto    kierujemy    wyrazy  

wdzięczności  za  okazane  zainteresowanie  naszą  ciężką 
sytuacją i pomoc Staroście Powiatu Płockiego 
Mariuszowi Bieńkowi, Dyrektorowi Zarządu Dróg 
Powiatowych w Płocku Marcinowi Błaszczykowi, którzy 
również byli na miejscu oraz Komendantowi Miejskiemu 
Państwowej Straży Pożarnej w Płocku bryg. Grzegorzowi 
Padzikowi, a także Prezesowi Zarządu Oddziału 
Powiatowego OSP RP w Płocku druhowi Hilaremu 
Januszczykowi.  

Straż pożarna przez wiele dni usuwała skutki 
nawałnicy, druhowie m.in. pomagali w zabezpieczeniu 
zerwanych dachów, zakładając ochronne plandeki 
zakupione przez Urząd Gminy i mieszkańców. Ratowali 
dobytek z uszkodzonych domów, oraz pomieszczeń 
gospodarczych. Usuwali drzewa oraz gałęzie zagrażające 
życiu   i  zdrowiu   przejeżdżających.  Strażakom   za   ich 
ofiarność i determinację podczas niesienia pomocy 
poszkodowanym mieszkańcom naszej gminy składamy 
gorące podziękowania oraz wyrazy ogromnej 
wdzięczności.  

 
Dzięki wspólnym działaniom udało się w sprawny 

sposób  zminimalizować straty jakie powstały podczas 
nawałnicy. 
 

Z uwagi na zaistniałą sytuację (bardzo złe 
warunki atmosferyczne) i wynikające z niej 
liczne uszkodzenia drzew, budynków oraz brak 
energii elektrycznej na zdecydowanej większości 
obszaru Gminy Bulkowo. VI Dni Bulkowa, 
które miały się odbyć w dniach 18-19 czerwca 
2016 roku zostały odwołane. 
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Wójt Gminy Bulkowo   

serdecznie zaprasza na  

„Uroczyste Otwarcie Stadionu Piłki Nożnej w Bulkowie” 
oraz 

„II Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Płockiego Mariusza Bieńka  
w dolinie rzeki Wisły” 

w dniu 10 września 2016 r. godz. 9:00 (Stadion Piłki Nożnej 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 ł ączy 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. Kolejny rajd zaplanowany jest na koniec 
wakacji. Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie i miłą 
atmosferę.  

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie 
prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Bulkowie nr tel. 24 2652013 wew. 13. 

 

Inwestycje oraz projekty 

PROJEKTY REALIZOWANE W GMINIE BULKOWO

Gmina Bulkowo realizuje obecnie projekt pn.: 
"Wzmocnienie potencjału OSP w Bulkowie poprzez 
zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
z wyposażeniem" dofinansowany w 25 % ( 60 000,00 zł) 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, zadanie z zakresu zapobiegania 
zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz 
usuwanie ich skutków.  Planowany termin realizacji 
projektu: do 15.11.2016 r. 
   

Gmina Bulkowo złożyła również wniosek 
o dofinansowanie projektu pn. "Wzmocnienie potencjału 
OSP w Bulkowie poprzez zakup lekkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem" do Mazo-
wieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
w    ramach     Regionalnego     Programu    Operacyjnego  

Województwa Mazowieckiego 2014-2020, działanie 5.1 
Dostosowanie do zmian klimatu. Wniosek pozytywnie 
przeszedł weryfikację formalną i aktualnie jest na etapie 
weryfikacji merytorycznej. 
  

Projekt pn. „Budowa Systemu wczesnego 
ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie 
powiatu płockiego” realizowany jest w partnerstwie 
z Powiatem Płockim. Uzyskane dofinansowanie jest na 
poziomie 80% kosztów kwalifikowanych i pochodzi 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 
Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektu: Systemy 
wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi. 
Planowany termin realizacji projektu: do 31 grudnia 
2017 r. 

 

 

 

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE  

Gmina Bulkowo w partnerstwie z Gminą Drobin, 
Radzanowo, Bodzanów będzie aplikować o środki 
zewnętrzne na projekt pn. „Budowa instalacji OZE na 
terenie gmin Partnerskich”. Wniosek zostanie złożony 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa  Mazowieckiego  2014-2020, działanie 4.1  
Odnawialne Źródła Energii. Nabór  trwa  do  29  września  

2016 r. W  ramach  projektu   m.in.   mieszkańcy  gminy  
Bulkowo otrzymają dofinansowanie na źródła energii 
tj. ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne.            
W Gminie Bulkowo deklaracje uczestnictwa w projekcie 
zgłosiło 35 mieszkańców. Maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych. 
Planowany termin realizacji projektu: 2017 i 2018 r. 
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Projekt „PAI-pomysł na wi ęcej” 
W dniu 15 lipca 2016 r. ramach konkursu 

RPMA.09.01.00-IP.01-14-022/16 w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX 
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu został złożony przez Stowarzyszenie 
Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego 
w partnerstwie z Gminą Bulkowo, Gminą Drobin 
i Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum 
Usług Środowiskowych” w Drobinie wniosek 
o dofinansowanie projektu p.n. „PAI – pomysł na 
więcej”. 

Projekt zakłada wsparcie skierowane do 40 osób – 20 
osób z terenu gminy Drobin i 20 osób  
z terenu gminy Bulkowo zagrożonych ubóstwem, 
wykluczeniem społecznym, oddalonych od rynku pracy. 
Oparty będzie na współpracy międzysektorowej 
(jednostki samorządu terytorialnego, organizacja 
pozarządowa oraz podmiot ekonomii społecznej) mającej 
na celu realizację przedsięwzięć w zakresie integracji 
społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób oddalonych 
od rynku pracy m.in. poprzez realizację Programu 
Aktywizacja i Integracja (aktywizacja społeczna poprzez 
warsztaty, aktywizacja zawodowa poprzez prace 
społecznie użyteczne), warsztaty edukacyjne, szkolenia 
zawodowe, staże zawodowe. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi w I kwartale 2017 roku. 

Projekt "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Bulkowo" 
Gmina Bulkowo/Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bulkowie w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem Nasza Przyszłość złożyła wniosek 
aplikacyjny w ramach konkursu zamkniętego nr 
RPMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX 
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu na realizację projektu "Aktywizacja 
społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Bulkowo". 

Celem głównym projektu jest aktywizacja 
zawodowa i społeczna oraz przygotowanie do wejścia lub 
powrotu na rynek pracy 40 osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z terenu gminy Bulkowo 
w okresie 24 miesięcy.  

W ramach projektu proponowane są kompleksowe 
działania wspierające, zindywidualizowane, dopasowane 
do konkretnych deficytów i potrzeb danego uczestnika. 
Indywidualne wsparcie zawodowe połączone będzie  
z pomocą zdrowotną, psychologiczną, edukacyjną oraz 
socjalną.  

Wniosek aplikacyjny przeszedł ocenę kryteriów 
formalnych i dostępu i oczekuje na ocenę merytoryczną. 

Informacja o realizacji Programu Rodzina 500 plus w Gminie Bulkowo 
W okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 29 

lipca 2016 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bulkowie wpłynęły 494 wnioski o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego, w tym 101 wniosków 
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na 
drugie i kolejne dziecko (rozpatrywane bez ustalania 
dochodu wnioskodawcy). 

W tym okresie zostały wydane 502 decyzje, w tym 
29 decyzji odmowych w sprawie świadczenia 
wychowawczego na pierwsze dziecko (ze względu na 

przekroczenie ustawowego kryterium dochodowego).  
Na dzień 29 lipca 2016 r. 10 wniosków oczekuje na 

rozpatrzenie, w tym 7 wniosków przekazanych do 
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 
w Warszawie celem ustalenia, czy w sprawie świadczeń 
wychowawczych mają zastosowanie przepisy 
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.  

W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 29 lipca 2016 r. 
świadczenia wychowawcze zostały wypłacone na kwotę: 
1.582.062,00 zł. 
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„Czasem cały świat oznacza mniej niż jeden człowiek, którego brak” 
 

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy 

Śp. Andrzeja Tomczaka 
Radnego Rady Gminy Bulkowo kadencji 2014-2018, Prezesa OSP Worowice, społecznika. 

 

Pogrążonej w smutku i bólu rodzinie i bliskim  wyrazy współczucia składają 
 

Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo               Sołtysi                              Wójt Gminy Bulkowo 
               wraz z radnymi                           z terenu Gminy                     wraz z pracownikami 

 



Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Bulkowo 
Przypominamy, że mieszkańcy z terenu gminy 

Bulkowo w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi mogą korzystać z punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 
znajdującego się przy oczyszczalni ścieków w Bulkowie.  

PSZOK czynny jest w dni robocze, 
w godzinach od 8:00 do 14:00 (poniedziałek, wtorek, 
środa, piątek) oraz od 8:00 do 17:00 (czwartek).  

Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne, 
czyli odpady powstające w gospodarstwach domowych  
wytworzone i dostarczone wyłącznie przez mieszkańców 
gminy Bulkowo. Potwierdzenie przyjęcia od osób 
fizycznych odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów.  
Formularz zawiera dane przekazującego odpady (imię 
i nazwisko), adres zamieszkania oraz datę przyjęcia 
odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu.   

W PSZOK przyjmowane są wyłącznie następujące 
rodzaje odpadów: 
- papier i tworzywa sztuczne; 
- metal, szkło i opakowania wielomateriałowe; 
- meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  
- zużyte baterie i akumulatory; 
- przeterminowane leki i chemikalia; 
- odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe (odpady 
pochodzące z remontów, budów i rozbiórek, na które nie 
trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie 
trzeba zgłaszać do administracji budowlano- 
architektonicznej);  
- zużyte opony (od samochodów osobowych); 
- popiół; 
- odpady zielone. 

PSZOK nie przyjmuje odpadów takich jak:  
- szyby samochodowe; 
- części samochodowe (zderzaki, reflektory, siedzenia, 

- elementy silników, przekładni, felgi, karoserie i ich 
części, rury wydechowe itp.); 
- odpady zawierające azbest (eternit); 
- odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej 
identyfikacji (brak etykiet); 
- wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia 
inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia 
nietypowe dla prac domowych) – szczególnie dostarczane 
w dużych ilościach; 
- opony ciągników, maszyn rolniczych i samochodów 
innych niż osobowe;  
- zmieszane odpady komunalne.  

Mieszkańcy dowożący odpady do PSZOK są 
zobowiązani do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK.  
Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, 
które wskazują na to, że pochodzą z działalności 
gospodarczej (odpady w ilościach masowych), bądź są 
dostarczone w sposób uniemożliwiający ich selektywne 
odebranie.  

Punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, czyli PSZOK, jest bardzo ważną częścią 
składową systemu gospodarowania odpadami 
i elementem zamykającym system zbierania odpadów 
komunalnych u źródła. Głównymi zadaniami PSZOK 
jest: 
- spełnienie standardów, norm oraz przepisów prawa 
krajowego i Unii Europejskiej, 
- zwiększenie odzysku odpadów opakowaniowych, 
- stworzenie możliwości nieodpłatnego pozbywania  się 
nietypowych i problemowych odpadów, 
- poprawa czystości na obszarze gminy, 
- zapewnienie bezpieczeństwa środowiska (eliminacja 
„dzikich wysypisk”  i nielegalnego spalania odpadów 
w gospodarstwach domowych). 
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WFOŚiGW w Warszawie finansuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 
 

Od 1 lipca 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzi nabór 
wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. O pieniądze mogą ubiegać się osoby fizyczne nie prowadzące 
działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania. Pomoc finansowa może być udzielona w dwóch formach: 
dotacji i pożyczki. 

Dofinansowanie w formie dotacji można otrzymać do 45 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 7.500 zł 
dla oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niż 10.000 zł dla oczyszczalni o przepustowości 5 - 7,5 m3/d. 
Istnieje jednak możliwość zwiększenia dofinansowania do 100 proc. kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki. 

Kosztami kwalifikowanymi są: roboty budowlano-montażowe, zakup i montaż urządzeń, rozruch instalacji i urządzeń, 
nadzór inwestorski oraz obsługa geodezyjna. 
Fundusz nie finansuje jednak wewnętrznej instalacji budynku, zagospodarowania terenu, odtworzenia nawierzchni 
asfaltowej, betonowej i z kostki oraz chodników. Program nie dotyczy również budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków na nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. domów letniskowych. 

Nabór wniosków w ramach programu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 
m3/d dla osób fizycznych”(2016-OW-2A) trwa do wyczerpania alokacji, jednak nie później niż do 30 września. 
W przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania termin ten jest przedłużony do 31 października br. Wnioski można 
składać w centrali Funduszu w Warszawie oraz w wydziałach zamiejscowych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu 
i Siedlcach. Dokumenty dostępne są na www.wfosigw.pl w zakładce Strefa Beneficjenta/Programy 2016. 
 



Zadania realizowane przez Gospodarkę Komunalną

W ostatnim czasie pracownicy Gospodarki 
Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo, w związku 
z przerwą wakacyjną, dokonali szereg prac w budynkach 
placówek oświaty min.: 
- odnowienia podłóg w klasach oraz na hali 
gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Bulkowie. 
- likwidacja ubytków w ścianach oraz malowanie 
pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Blichowie, Szkołach Podstawowych w Nowych 
Krubicach oraz Nowych Łubkach. 

Do zadań Gospodarki Komunalnej należy również 
administrowanie, utrzymanie należytego stanu 
technicznego oraz porządku min.: parku w Worowicach, 
Gminnego Stadionu Piłki Nożnej w Bulkowie, Parków 
Wiejskich czy też gminnych placów zabaw. Na w/w 
terenach na bieżąco prowadzono wycinkę trawy, prace 
remontowe oraz porządkowe. Równocześnie podobne 
prace prowadzone są na terenach Stacji Uzdatniania 
Wody, gminnych oczyszczalniach ścieków, boiskach 

przyszkolnych, przy drogach gminnych oraz 
powiatowych.  

W wyniku nieszczęśliwego zdarzenia, jakim był 
pożar budynku filii Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Blichowie w dniu 13.06.2016 r. pracownicy 
Gospodarki Komunalnej pomagali przy wynoszeniu 
książek, późniejszej ich segregacji oraz przy pracach 
rozbiórkowych na miejscu, wywożeniu zgliszczy oraz 
porządkowaniu terenu. 

W najbliższym czasie zostaną wykonane 
następujące prace: 
- oczyszczenie z krzewów i chwastów oraz odmulenie 
rowu odpływowego ścieków oczyszczonych z gminnej 
oczyszczalni w Bulkowo- Kolonia, 
- remont pomieszczenia z przeznaczeniem dla Rady 
Rodziców w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Bulkowie, 
- przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 
i Blichowo-Bulkowo, 
- remont drogi relacji Nadułki-Majdany – Daniszewo. 

Inwestycje drogowe 

W dniu 29.06.2016r. 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. Na 
powyższe zadanie Gmina Bulkowo uzyskała 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków 
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. 

 
(droga w Nowych Krubicach) 

 

Dzięki zapleczu jakim jest zakupiony przez 
Gminę Bulkowo sprzęt w postaci równiarki drogowej 
BAUKEMA SHM 4, koparko-ładowarki JCB 3CX, 
koparki ATLAS 1204 oraz ciągnika URSUS 914 
z przyczepą, w ramach bieżącego utrzymania i remontów 
dróg gminnych, wykonano następujące prace: 
- okopanie rowami, usunięcie karp oraz nawiezienie 
pospółką żwirową drogi Nowy Podleck – Sierakowo na 
odcinku 420 m. 

 

- wbudowanie poboczy, wyprofilowanie oraz nawiezienie 
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. 

WIADOMOŚCI SPORTOWE

 
Zjednoczeni Bulkowo w sierpniu 2016 r. 

rozpoczynają  rozgrywki  w  Pucharze  Polski na szczeblu  
Płockiego    Okręgowego   Związku   Piłki   Nożnej   oraz  

rozgrywki ligowe na poziomie Klasy-B (Płock). Swoje 
zmagania pucharowe Zjednoczeni rozpoczną 24 sierpnia 
2016 r. (środa) z drużyną występującą na co dzień 
w Lidze Okręgowej - Unią Czermno. 

 Z kolei 27 sierpnia 2016 r. Zjednoczeni 
zainaugurują rozgrywki ligowe na poziomie Klasy-B 
meczem z Mazowią Słubice. Aktualnie zawodnicy klubu 
sportowego z Bulkowa regularnie przygotowują się na 
boisku treningowym w Worowicach  pod okiem trenera 
Marcina Przedpełskiego. 
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Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie 
Metamorfoza Filii Bibliotecznej  w Nowych Łubkach 

W poniedziałek 30 maja 2016 r. do Nowych Łubek 
zawitała grupa 76 osób z firmy Orange. Tego dnia 
przybyli Wolontariusze wyznaczyli sobie podwójne 
zadanie. Po pierwsze zorganizowali uczniom Szkoły 
Podstawowej w Nowych Łubkach - dość aktywny Dzień 
Dziecka, po drugie utworzyli Bajkowy Kącik 
w bibliotece. 

Nasi Dobroczyńcy przygotowali dla dzieci szereg 
gier na świeżym powietrzu, m.in.: wyścigi 
sprawnościowe, przeciąganie liny, hula-hop. Do zabaw 
zostały wykorzystane przywiezione przez nich dla szkoły 
prezenty: bramki do piłki nożnej, piłki do siatkówki, 
zestawy do badmintona i inne. Wielkim powodzeniem 
cieszyły się motocykle, na których dzieci mogły przez 
chwilę poczuć się jak prawdziwi motocykliści. Druga 
połowa wolontariuszy od rana dzielnie pracowała 
w bibliotece, a efekt widoczny był już po kilku 
godzinach, odmalowane ściany i nowe wyposażenie 
zmieniły naszą fili ę w nowoczesną bibliotekę. Ze 
środków finansowych pochodzących z Fundacji Orange 
zakupione  zostały: regały, stoliki do komputerów,  

krzesła, dywan oraz stoliki dla dzieci. Modernizację 
dokończyliśmy dokupując niezbędne wyposażenie. Na 
zakończenie każdy uczeń otrzymał na pamiątkę firmowy 
zestaw gadżetów.  

Ogromnie dziękujemy Fundacji Orange, 
wszystkim Wolontariuszom oraz naszym lokalnym 
Dobroczyńcom, którzy przyczynili się do tak wielkich 
zmian, w małej filii. Zapraszamy! Zobaczcie sami! 
Migawki z metamorfozy można zobaczyć na naszym 
Bibliotecznym Fanpejdżu.  

We wrześniu zaplanowana jest kolejna taka  
inicjatywa w naszej Gminie. 

 
              Sieciaki na Wakacjach w Bulkowie 

W dniu 20.07.2016 r. odbył się w Bibliotece edukacyjny piknik pt. Sieciaki 
na Wakacjach w Bulkowie! Akcja ta miała na celu edukowanie dzieci poprzez 
zabawę. W trakcie uczestnictwa w pikniku dzieci uczyły się, jak reagować na 
zagrożenia w Internecie oraz jak ich unikać. Poznały zasady netykiety oraz zasady 
bezpiecznego surfowania w Internecie, a także zagrożenia jakie niosą za sobą 
internetowe znajomości. 

                      Narodowe Czytanie 
Wójt Gminy Bulkowo oraz Dyrektor Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Bulkowie serdecznie zapraszają 
mieszkańców Gminy do udziału w Narodowym Czytaniu. 
W tym roku będziemy wspólnie czytać „Quo Vadis” 

Henryka Sienkiewicza. Narodowe Czytanie ma na celu 
popularyzować fundamentalne w polskiej kulturze dzieła, 
wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości oraz promować 
kulturę żywego słowa. 

Lokalny Klub Kodowania 

Biblioteka w Bulkowie przystąpiła do projektu 
„Link do przyszło ści. Zaprogramuj swoją przyszłość” 
w ramach którego utworzyła Lokalny Klub Kodowania . 
Na czas wakacji otrzymaliśmy dwa roboty Finch, dzięki 
którym dzieci mogły w ciekawy sposób nauczyć się zasad 
kodowania. Poznały program Scratch, dzięki któremu 

mogły tworzyć interaktywne historie, gry, animacje oraz 
mogły sterować samodzielnie zakodowanymi robotami. 
Programowanie przedstawiliśmy jako dobrą zabawę, 
ważną kompetencję oraz przydatną umiejętność 
społeczeństwa XXI wieku.   

 

Informujemy, że rozwiązanie I konkursu „O Pióro Wójta Gminy Bulkowo”, na wykonanie prezentacji 
multimedialnej pt. „Najciekawsze historie Gminy Bulkowo” nastąpi w dniu 28.08.2016 r., podczas „Święta 
Plonów oraz VI Dni Bulkowa” w Blichowie. 
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Wydawca: 

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

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bulkowo, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie zwraca się do Państwa z ogromną prośbą o udzielenie 
informacji o budynkach mieszkalnych lub pokojach do wynajęcia na terenie gminy Bulkowo. 

Osoby zainteresowane, które posiadają do wynajęcia wolne pomieszczenia, (odpłatnie bądź nieodpłatnie), 
prosimy o kontakt w tej sprawie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bulkowie, tel.: (24) 265 20 13 wew. 13.  

Za każdą udzieloną informacj ę serdecznie dziękujemy. 
 


