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 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 wyposażeniem”, pozyskała pierwszy nowy samochód 

strażacki w historii gminy marki Opel Movano o mocy 163 KM. Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 218 940 zł 

(dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych). Na ten cel gmina uzyskała dofinansowanie 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 54 735 zł.  Pozostałe środki 

tj. 164 205 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.  

Zarząd OSP Bulkowo dziękuje Radzie Gminy i Wójtowi Gminy 

za okazane wsparcie oraz wspólne działania na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej.  
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Uroczyste Otwarcie Stadionu Piłki Nożnej w Bulkowie  

oraz II Edycja Otwartego Samorządowego Turnieju Piłki Nożnej o puchar 

Starosty Płockiego w dolinie rzeki Wisły Bulkowo 2016 

W sobotę 10 września 2016 r. w Gminie Bulkowo 

odbyło się „Uroczyste Otwarcie Stadionu Piłki Nożnej”, 

tym piękniejsze,  gdyż  zostało połączone z „II Edycją 

Otwartego Samorządowego Turnieju Piłki Nożnej 

o  puchar Starosty Płockiego w dolinie rzeki Wisły 

Bulkowo 2016”. 

 
Oficjalnego  otwarcia  uroczystości  dokonał  

gospodarz  Gminy   Bulkowo  Wójt Gabriel Graczyk, 

który przywitał przybyłych gości oraz mieszkańców 

z terenu gminy. Dzień otwarcia  był  dla  Gminy  

Bulkowo  czymś  wyjątkowym,  wieńczył  trud  wielu 

osób zaangażowanych  w powstanie tego obiektu 

sportowego m. in. Pracowników Gospodarki Komunalnej  

przy  Urzędzie  Gminy  Bulkowo,  pracowników Urzędu  

Gminy  Bulkowo, zawodników wraz z działaczami KS 

„Zjednoczeni” Bulkowo, Radnych, lokalnych rolników 

oraz wszystkich ludzi  dobrej  woli,  którzy  bezintere-

sownie  pomagali  przy  modernizacji stadionu  m.  in.  

w wyrównywaniu  terenu,  siewie  trawy,  pielęgnowaniu  

jej,  podlewaniu  oraz koszeniu. Dzięki w/w pomocy 

wartość dotychczasowych kosztów była stosunkowo 

niska  w porównaniu do efektów wykonanej pracy. 

Następnie Wójt podziękował sponsorom: firmie   

PKN ORLEN, WAPO–TECH SP.  z  o. o. oraz  

ENERGA-OPERATOR, bez których ciężko byłoby w tak 

szybkim czasie wykonać modernizację  stadionu. 

Szczególne   wyrazy   wdzięczności   skierował  do  firmy 
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PKN  ORLEN,  która  oficjalnie  została „Sponsorem  

Strategicznym  Stadionu  Piłki  Nożnej w Bulkowie”.  

W tym uroczystym dniu swoją obecnością 

zaszczycili nas również m.in. Starosta Płocki Mariusz  

Bieniek,  Radny Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego 

Paweł Kolczyński, Delegat Prezesa PKN ORLEN 

ds. Społeczności Lokalnej Wioletta Kulpa, Sekretarz 

Powiatu Płockiego Michał Twardy, Burmistrzowie oraz 

Wójtowie z Powiatu Płockiego.  

W trakcie przemówień zaproszonych gości, Starosta 

Płocki Mariusz Bieniek przekazał na ręce Prezesa 

Zarządu  Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Bulkowo 

Krzysztofa Jakubiaka bon o wartości dwóch tysięcy 

złotych, który ma służyć rozwojowi powstałej drużyny. 

Natomiast Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Paweł Kolczyński po złożonych życzeniach oraz 

gratulacjach przekazał piłki  do  gry. W podziękowaniu  

Wójt  Gabriel  Graczyk,  Radni  Gminy  Bulkowo, 

ks. Proboszcz Parafii  Bulkowo  oraz  zaproszeni  goście 

otrzymali symboliczne szaliki „kibica” Klubu 

Sportowego „Zjednoczeni” Bulkowo, na którym widnieje 

logo klubu oraz herb Gminy Bulkowo.  

 
W trakcie trwania uroczystości otwarcia Stadionu 

oraz II Edycji Turnieju, zaproszeni goście oraz 

mieszkańcy gminy mieli możliwość rozmowy 

z przedstawicielami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych na temat pozyskiwania funduszy 

unijnych,    natomiast    dla    najmłodszych   uczestników  

 



przygotowana została plenerowa gra planszowa. 

Następnie Wójt Gabriel Graczyk zaprosił gości do 

wspólnego aktu przecięcia wstęgi symbolizującego 

otwarcie Stadionu Piłki Nożnej w Bulkowie, po którym 

ks. proboszcz Sławomir Trzaska dokonał poświęcenia 

nowej infrastruktury sportowej. Stadion będzie służył 

wszystkim mieszkańcom gminy Bulkowo. 

Na nowo otwartym obiekcie rozpoczęła się 

II Edycja Samorządowego Turnieju Piłki Nożnej o puchar 

Starosty Płockiego w dolinie rzeki Wisły Bulkowo 

2016.Turniej ten został zorganizowany przez Starostę 

Płockiego Mariusza Bieńka oraz gospodarza zawodów 

Wójta Gminy Bulkowo Gabriela Graczyka. Patronat nad 

imprezą sportową objął Poseł na Sejm RP Piotr 

Zgorzelski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Adam Struzik. Nad sprawnym przebiegiem turnieju 

czuwał Radny Powiatu Płockiego Andrzej Kuliński. 

Sędziami turnieju byli natomiast: Kazimierz 

Mikołajewski wraz z synami Markiem oraz Piotrem.  

     W Turnieju wzięło udział aż 9 drużyn składających się  

z przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz Policji.  

1. Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego  

2. Starostwo Powiatowe w Płocku  

3. Komenda Miejska Policji w Płocku  

4. Gmina Bodzanów  

5. Gmina Baboszewo  

6. Gmina Stara Biała  

7. Gmina Mochowo  

8. Gmina Radzanowo  

9. Gmina Bulkowo 

Turniej został przeprowadzony w grupach na 

zasadzie każdy z każdym, po czym drużyny, które zajęły 

pierwsze miejsce w grupach zagrały w meczu finałowym, 

natomiast drużyny z drugich miejsc, walczyły o miejsce 

trzecie. W meczu o trzecie miejsce Gmina Stara Biała 

pokonała Gospodarza Gminę Bulkowo, natomiast Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego po rzutach 

karnych zwyciężył w starciu z Gminą Mochowo. 

Wyniki rozgrywek finałowych. 

1. Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego 

2. Gmina Mochowo 

3. Gmina Stara Biała 

4. Gmina Bulkowo 

Deklaracje podczas Sesji Rady Gminy  

W dniu 11 października 2016 r. o godz. 10.00 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bulkowo odbyła się 

Sesja Rady Gminy Bulkowo. Wzięli w niej udział 

zaproszeni przez Radnych goście: Prezes Krajowej Rady 

Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, Starosta Płocki 

Mariusz Bieniek oraz Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych Marcin Błaszczyk, a także przedstawiciele 

jednostek pomocniczych z terenu gminy. 

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych w swoim 

wystąpieniu poruszył kwestie prawa wodnego. Stwierdził, 

że ustawa musiała się pojawić ze względu na obecność 

Polski w Unii Europejskiej.  Rezygnacja z ustawy 

spowodowałoby naliczenie kar na Polskę. Ustawa ta 

zacznie obowiązywać od 01.01.2017 roku i na jej mocy 

zostaną ustalone stawki za wodę. Uspokoił wszystkich, że 

opłaty za studnie głębinowe oraz stawy będą możliwie 

minimalne, a pobór wody ze studni do 5m
3 

na dobę 

będzie zwolniony  ze wszelkich należności. Poinfor-

mował również, że od 01.01.2017 roku obowiązywać 

będą nowe zasady ubezpieczeniowe dla rolników, 

w których 65% składki zapłaconej przez rolnika będzie 

pochodziło z budżetu państwa. Dodał, że środki na 

ubezpieczenia rolnicze zostaną zwiększone czterokrotnie 

w porównaniu z obecnymi.  

Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Płockiego 

Mariusz Bieniek. Stwierdził, iż ma świadomość, że na 

przestrzeni lat trzy gminy na obszarze powiatu płockiego 

w tym m.in. gmina Bulkowo były do niedawna 

najbardziej niedoinwestowane w przedmiocie 

modernizacji i remontów dróg powiatowych. Powiat 

Płocki na rok 2017 zamierza przeznaczyć około 15 mln zł 

na poprawę stanu dróg. Wkrótce odbędzie się przetarg na 

modernizację drogi Bulkowo – Bodzanów w granicach 

gminy Bulkowo. Starosta wspomniał również, że powiat 

przekaże gminie Bulkowo materiał na chodniki dla 

miejscowości Bulkowo. Nie odżegnuje się też od 

przeznaczenia środków finansowych na modernizację 

drogi przez miejscowość Krubice. Przekaże około 200 

tys. zł., (jeśli gmina otrzyma dofinansowanie z Programu 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 

na lata 2016-2019) na przebudowę drogi Nowe Łubki – 

Sochocino – Praga. Priorytetem dla Starosty będzie 

wykonanie projektu na budowę drogi od Worowic do 

końca gminy oraz złożenie wniosku na wykonanie tej 

inwestycji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Kolejną  

zaplanowaną  inwestycją   na   terenie  gminy Bulkowo     

będzie    droga    Bulkowo  –  Kobylniki.    Do    realizacji 
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w 2017 roku   planowany   jest   jej  pierwszy  odcinek  na  

terenie Gminy Wyszogród, natomiast w latach kolejnych 

nastąpi kontynuacja. Będą również dokończone drogi 

w Pilichówku oraz Piączyn – Włóki (etapowo). Na 

zakończenie Starosta podziękował za otwartość ze strony 

gminy Bulkowo oraz deklarację współpracy z powiatem 

w kwestiach dotyczących remontów dróg powiatowych.  

 
Po zakończeniu Sesji Rady Gminy poprosiliśmy 

o komentarz, niektórych obecnych na sesji Sołtysów. Pani 

Sołtys Edyta Zimakowska stwierdziła, że kontynuacja 

modernizacji drogi na odcinku z miejscowości Pilichowo 

przez Worowice do granicy gminy jest sprawą 

priorytetową i kluczową, a zapowiedź Pana Starosty 

z okresem realizacji na rok 2017 - 2018 sprawiła, że 

marzenia mieszkańców Worowic mają szansę się spełnić. 

Pani Sołtys podkreśliła, że od wielu lat mieszkańcy 

zabiegają o to aby stan przytoczonej wyżej drogi  uległ 

poprawie. Z roku na rok droga jest notorycznie niszczona 

przez przejeżdżające samochody ciężarowe, natomiast 

poza miejscowym załataniem powstałych dziur, żadnych 

prac modernizacyjnych nie było. Należy pamiętać, że 

wyżej wspomniana droga jest wizytówką powiatu, gdyż 

jest ciągiem komunikacyjnym łączącym dwa powiaty. Na  

zakończenie Pani Sołtys podziękowała Radnym oraz 

Wójtowi za zaproszenie Starosty na Sesję Rady Gminy. 

Dzięki temu mieszkańcy dowiedzieli się o planach 

inwestycyjnych powiatu w ich miejscowości. Edyta 

Zimakowska wyraziła nadzieje, że wspólne działania 

Starosty, Radnych, Wójta oraz społeczeństwa Worowic 

i Szast pozwolą  osiągnąć wymarzony skutek. 

Informacje przekazane na Sesji przez Starostę 

ucieszyły nie tylko Sołtys Edytę Zimakowską, ale 

również Sołtysa wsi Bulkowo – Kolonia Tadeusza 

Fabianowicza. Starosta obiecał przekazać materiał na 

chodniki przy drodze powiatowej przebiegającej przez 

Bulkowo. Sołtys uważa, że modernizacja chodników 

w Bulkowie poprawi wizerunek miejscowości oraz 

przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo 

mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży 

uczęszczających do pobliskiego Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących. Zasugerował również, że przy 

okazji modernizacji istniejącego odcinka chodnika, warto 

byłoby pomyśleć o przedłużeniu go do skrzyżowania 

dróg Płońsk – Kobylniki – Płock, ale głównie do 

skrzyżowania drogi relacji Bulkowo – Góra. 

Szczególny jubileusz w gminie Bulkowo 

W dniu 9 listopada 2016 roku mieszkanka gminy 

Bulkowo Pani Łucja Pęcherzewska z Blichowa 

obchodziła piękny i bardzo rzadki jubileusz 100-lecia 

urodzin.  

Z tej szczególnej okazji Jubilatkę odwiedzili 

Kierownik Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie Marlena Mazurska wraz 

z pracownikiem przekazując list gratulacyjny w imieniu 

Premier Beaty Szydło, list gratulacyjny od Prezesa ZUS 

z okazji ukończenia 100 lat jubilatki wręczyły Agata Król 

Zastępca Naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-

Rentowych Oddział ZUS w Płocku oraz Barbara 

Smardzewska-Czmiel pracownik ZUS ds. komunikacji 

i edukacji. Życzenia Szanownej Jubilatce złożyli również 

Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk wraz 

z Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem 

Krokowskim i Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 

w Bulkowie Robertem Wiśniewskim przekazując list 

gratulacyjny, okolicznościowy upominek oraz kwiaty. 

W tak uroczystym dniu nie mogło również zabraknąć 

Radnego   Tomasza   Tybusia    oraz    sołtysa    Wiesława 
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Grabowskiego, którzy złożyli najserdeczniejsze życzenia 

w imieniu mieszkańców Blichowa przekazując Jubilatce 

kosz pięknych kwiatów.  

Pani Łucji gratulujemy tego pięknego Jubileuszu, 

jednocześnie życzymy dużo zdrowia, by każdy kolejny 

dzień był radosny, pełen życzliwości i miłości osób 

najbliższych. 
     

 



 

 

 

 

Konferencja pn. "W Małej Ojczyźnie - przeciwko cywilizacji przemocy" 

W dniu 18 listopada 2016 r. została zorganizowana 

przez Wójta Gminy Bulkowo konferencja pn. "W Małej 

Ojczyźnie - przeciwko cywilizacji przemocy” z udziałem 

przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, 

służb społecznych, stowarzyszeń, zaproszonych gości 

oraz ekspertów. Konferencja odbyła się w Hotelu TiM 

w Cekanowie. Główny akcent konferencji położony był 

na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk w aspekcie 

podejmowania skutecznych działań w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów wiejskich. 

Konferencja była zwieńczeniem projektu pn. 

"Jakość pomocy przeciw przemocy" realizowanego przez 

Gminę Bulkowo od 01 lipca 2016 roku, na który Gmina 

uzyskała dofinansowanie w ramach Programu 

Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu 

Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie” realizowanego przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Główne cele 

realizacji projektu odnosiły się do podnoszenia jakości 

usług w obszarze pomocy społecznej, a tym samym do 

zmniejszania ryzyka pogłębiania się czynników 

podtrzymujących mechanizmy zachowań przemocowych 

w rodzinie i wypalenia zawodowego u osób udzielających 

jej wsparcia. 

 Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk witając 

zaproszonych gości podkreślił że: ”Podstawą mówienia 

o pomocy innym jest próba budzenia społecznej 

odpowiedzialności. Wierzę w potencjał społeczeństwa 

oraz w to, że rozwiązywanie problemów to nie tylko 

pieniądze, chociaż są bardzo ważne, ale przede wszystkim 

osobiste podejście, zaangażowanie, wrażliwość, 

kompetencje i odpowiedzialność w naszych „małych 

ojczyznach” – każdego z nas”.  

 
Podczas konferencji swoim udziałem zaszczycili 

nas: Jego  Ekscelencja  Ks.  Biskup  Mirosław   Milewski,  

 

Krzysztof    Ławniczak    Dyrektor    Wydziału    Polityki  

Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie, Marlena Mazurska Kierownik Delegatury 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w  Płocku, Lech 

Dąbrowski Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego, 

Iwona Sierocka Starosta Płocki, Tomasz Matuszewski 

Starosta Gostyniński, Jan Boszko Burmistrz Gminy 

i Miasta Wyszogród, Krzysztof Dylicki  Wójt  Gminy  

Słubice,   Robert  Koper  Naczelnik  Wydziału  Prewencji 

Komendy Miejskiej Policji w Płocku, kuratorzy Sądu 

Rejonowego w Płocku, wykładowcy oraz studenci PWSZ 

w Płocku. 

W konferencji uczestniczyli także sołtysi 

z miejscowości Bulkowo, Pilichówko, Sochocino-

Badurki i Worowice, dyrektorzy, nauczyciele 

i przedstawiciele rad rodziców z placówek oświatowych 

z terenu gminy Bulkowo, pracownicy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bulkowie, przedstawiciele 

instytucji i organizacji działających na terenie gminy 

Bulkowo, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej 

z terenu powiatu płockiego oraz inni zaproszeni goście. 

 
Prelegentami na konferencji byli: 

- dr Elżbieta Bielecka, Uniwersytet Warszawski, temat 

referatu: Profilaktyka przemocy w środowisku lokalnym- 

rola     asystenta     rodziny     w     pracy     z    rodzinami  

wieloproblemowymi, 

- Grzegorz Wrona, adwokat, temat referatu: Dobre 

praktyki w lokalnych programach przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie –  perspektywa prawna, 

- Podinspektor Katarzyna Lorens, Komenda Miejska 

Policji w Płocku, temat referatu: Rola Policji w obszarze 

ograniczania zjawiska przemocy na terenach wiejskich,  

- dr Joanna Łukjaniuk,  Centrum ERIT, temat referatu: 

Wzmacnianie potencjału rodziny w kontekście 

podnoszenia jakości pomocy, 

- Małgorzata Lewandowska, Dyrektor Powiatowego 

Centrum   Pomocy   Rodzinie   w   Płocku  oraz   Jadwiga 
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Szanowni mieszkańcy Gminy Bulkowo, 

W związku z obsługą w systemie elektronicznym wniosków wpływających do GOPS w Bulkowie informujemy, 

że od dnia 1 października 2016 roku w każdą środę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie będzie 

przyjmował interesantów tylko w godzinach od 7:15 do godz. 10:00. W godzinach 10:00-15:15, pracownicy GOPS, 

będą zajmować się obsługą bieżącej dokumentacji (dzień wewnętrzny). Informujemy, że zmiana ta dotyczy tylko 

środy. W sprawach pilnych proszę o kontakt z GOPS pod numerem tel. 24 265 20 13 wew. 13. 

 



Józwik Kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Interwencji 

Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Płocku, temat referatu: Doświadczenie i propozycje 

w   zakresie    przeciwdziałania    przemocy    w   rodzinie  

Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Płocku. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za 

udział w konferencji.  

VI Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

W 98 rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości na terenie Parafii pw. Przemienienia 

Pańskiego w Daniszewie odbyły się VI Gminne Obchody 

Narodowego Święta Niepodległości.  

 

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej 

koncelebrowanej przez Proboszcza Parafii Daniszewo 

ks. Andrzeja Konwerskiego wraz z Proboszczem Parafii 

Blichowo ks. Włodzimierzem Dzieńkowskim 

i Proboszczem Parafii Bulkowo ks. Sławomirem Trzaską. 

 

Po zakończonej Mszy Świętej zaproszonych gości 

przywitał Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk oraz 

wygłosił krótkie przemówienie nawiązujące do trudów 

życia i cierpienia Polaków przed i po odzyskaniu przez 

Ojczyznę niepodległości. Następnie w imieniu Wojewody 

Mazowieckiego głos zabrała Kierownik Delegatury 

Mazowieckiego  Urzędu Wojewódzkiego w Płocku 

Marlena Mazurska. Drogę Żołnierzy Wyklętych do 

Niepodległej Polski przypomniał w swoim referacie  

kustosz pamięci o Żołnierzach Wyklętych w Starych 

Gałkach Marceli Szkopek. Na zakończenie zwrócił się do 

młodzieży słowami: „ Droga Młodzieży – Polska nadal 

potrzebuje patriotów! Patriotów, którymi możecie zostać!  

Jesteście przecież przyszłością Polski!”. Kolejnym 

etapem uroczystości był program patriotyczny  

w wykonaniu uczniów ZSO w Bulkowie pod opieką 

nauczycieli: Beaty Juraczko, Henryka Gontarka oraz 

Bogusława Żuchowskiego. Artyści wykazali się szeroką 

znajomością pieśni patriotycznych. Ich występ był o tyle 

wyjątkowy, że wraz z nimi śpiewali wszyscy 

zgromadzeni uczestnicy uroczystości. Po śpiewach 

wyświetlono film o tematyce historycznej obrazujący losy 

Polaków w czasie II Wojny Światowej. Na zakończenie 

uczestników uroczystości rozgrzała wojskowa 

grochówka. 

 

 Po oficjalnych uroczystościach delegacja złożona 

z Wójta Gminy Bulkowo Gabriela Graczyka,  Sołtys wsi 

Worowice – Edyty Zimakowskiej i Sołtys wsi Krzykosy - 

Agaty Krokowskiej,  złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła 

znicze pod tablicą upamiętniającą  katastrofę lotniczą pod 

Smoleńskiem oraz pod Dębem Pamięci posadzonym przy 

ZSO w Bulkowie upamiętniającym porucznika Romana 

Jakubińskiego zamordowanego w Katyniu.  

 Szczególne podziękowania za pomoc oraz 

obecność  podczas uroczystości  kierujemy do 

Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo Andrzeja 

Krokowskiego wraz z Radnymi i Sołtysami, obecnych 

Strażaków z OSP, Dyrekcji i Nauczycieli Szkół z terenu 

Gminy Bulkowo wraz z uczniami, harcerzy, 

pracowników Urzędu  oraz Gospodarki Komunalnej przy 

Urzędzie Gminy Bulkowo, a także mieszkańców. 
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Inwestycje oraz planowane projekty 

Złożone wnioski aplikacyjne 

- „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed 

zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu 

płockiego”. Realizowany projekt partnerski ze 

Starostwem Powiatowym w Płocku.  

- „Przebudowa drogi gminnej nr 290430W Łubki Nowe - 

Sochocino-Praga Etap 2” w ramach programu 

wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 

2019”. 

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego, 

wniosek złożony o dofinansowanie w partnerstwie ze 

ZGRP. 

     - budynek remizy OSP w Bulkowie,  

     - budynek remizy OSP w Worowicach, 

     - budynek remizy OSP w Nadułkach. 

(Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane do 

projektów wybranych do dofiansowania) 

- „Budowa instalacji OZE na terenie gmin Partnerskich” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.1 

Odnawialne źródła energii. 

- Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców 

Gminy Bulkowo – w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego   Województwa   Mazowieckiego   2014- 

2020, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa 

osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu. 

Planowane inwestycje  
PROJEKTY DROGOWE 

- „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich 

poprzez przebudowę drogi gminnej numer 290420W 

w relacji Nowy Podleck - Łętowo wraz z odcinkiem 

drogi nr 290213W”. 

- „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich 

poprzez  przebudowę   drogi   gminnej   numer   290426W  

w miejscowości Osiek - etap 2”. 
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA: 

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bulkowie, 

 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Bulkowo-Kolonia, Bulkowo Wieś.  
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

Osiedle mieszkaniowe za cmentarzem: 

- „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach 

nr 166, 176, 177, 192 w miejscowości Bulkowo” – etap 1. 

- „Budowa chodnika wzdłóż drogi gminnej zlokalizowanej 

na działkach nr 166, 176, 177, 192 w miejscowości 

Bulkowo” – etap 2. 

- „Przebudowa dróg gminnych i chodników na osiedlu 

mieszkaniowym w miejscowości Bulkowo-Kolonia”. 

Osiedle mieszkaniowe w centrum Bulkowa: 

- „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez 

przebudowę centrum Bulkowa. Ulica Szkolna, Urząd 

Gminy Bulkowo oraz zatoczka autobusowa: 

- „Przebudowa ul. Szkolnej w miesjcowości Bulkowo-

Kolonia wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 
61/3” 
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego 

w miejscowości Pilichowo 

-„Budowa parku wiejskiego wraz z infrastruktura 

towarzyszącą przewidzianej do realizacji na terenie działki 

nr ew. 4/3 obręb PGR Pilichowo” 
PROJEKTY OŚWIATOWE: 

- „Doradztwo edukacyjno - zawodowe dla gimnazjalistów 

z gminy Bulkowo” w ramach działania 10.3 Doskonalenie 

zawodowe - RPO WM 2014-2020 

- Gmina Bulkowo stawia na rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów i uczennic szkół podstawowych 

w ramach działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci 

i młodzieży – Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Żwirowanie gminnych dróg 
W bieżącym roku, w ramach zadania pn: „Bieżące 

utrzymanie oraz remont gminnych i lokalnych dróg 
gruntowych na terenie gminy Bulkowo w 2016 roku” 
na wyrównanie i utwardzenie lokalnych dróg gruntowych 
Gmina Bulkowo przeznaczyła 6000 ton żwiru za kwotę 
blisko 100 tys. złotych. Dodatkowo zostało wykonane 
wyrównanie istniejącej nawierzchni gruntowo-żwirowej 
(dolnej   warstwy   podbudowy)   na   głównych   ciągach  
komunikacyjnych dla zadań: 

1. „Modernizacja drogi gminnej Nr 290425W relacji 
Pilichowo – Krubice Stare” na odcinku 1 km w ilości 630 
ton za kwotę 10 067,98 zł. 
2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Pilichowo” na odcinku 1,5 km w ilości 625 ton za kwotę 
9 987,50 zł. 
3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Gniewkowo” na odcinku 1,1 km w ilości 625 ton za 
kwotę 9 987,50 zł. 

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 tys. zł (brutto), który 

w całości pokryła Gmina Bulkowo ze środków własnych.  

Myśl budowy lamp hybrydowych powstała 

w   trakcie  kadencji  2010-2014,  gdzie   ówcześni   radni  
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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.  

Święto Plonów oraz VI Dni Bulkowa 27-28 sierpnia 2016 r. 

W dniach 27 – 28 sierpnia 2016r. w Gminie 

Bulkowo odbyło się „Święto Plonów” wyjątkowo 

połączone w tym roku z „VI Dniami Bulkowa”. 

W wyniku nawałnicy, która w czerwcu nawiedziła Gminę 

Bulkowo, zaplanowane Dni Bulkowa w dniach 18 – 19 

czerwca 2016 r. zostały odwołane i przeniesione.  

Rangę „Święta Plonów oraz VI Dni Bulkowa” 

podniósł Patronat Honorowy Wojewody Mazowieckiego 

oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Patronat 

Medialny natomiast objął Tygodnik Płocki oraz e-

Wyszogród. 

Pierwszy dzień imprezy odbył się w Bulkowie 

w ramach VI Dni Bulkowa i rozpoczął się o godz. 9.00 

uroczystym nadaniem imienia Władysława Borzewskiego 

dla Osiedlowego Parku Wiejskiego w miejscowości 

Bulkowo-Kolonia wraz z odsłonięciem pamiątkowej 

tablicy m.in. przez przedstawicieli rodziny uhonoro- 

wanego bohatera.  

O godz. 10.00 natomiast miało miejsce uroczyste 

nadanie imienia Henryka Dołęgi Ossowskiego dla 

Wiejskiego Parku Rekreacji w miejscowości Bulkowo-

Kolonia także z odsłonięciem pamiątkowej tablicy. 

W imieniu rodzin bohaterów słowa podziękowania dla 

Wójta Gminy Bulkowo i Rady Gminy Bulkowo 

skierował wnuk Władysława Borzewskiego Eugeniusz 

Borzewski oraz syn Henryka Dołęgi Ossowskiego 

Henryk Ossowski. 

 
Pierwszy dzień był bardzo bogaty pod względem 

sportowych zmagań. Rozgrywki podczas Turnieju Piłki 

Nożnej Sołectw oraz Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej 

odbywały się na boisku przy ul. Wschodniej w Bulkowie. 

Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej oraz Piłki Nożnej 

natomiast odbył się na hali ZSO w Bulkowie. Oficjalnego  
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otwarcia sportowej soboty dokonał Wójt Gminy Bulkowo 

 życząc wszystkim zawodnikom jak najlepszych wyników 

uzyskanych w  duchu fair play. Tego samego dnia odbył 

się także Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 

zorganizowany przez Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” 

– pt. „Jak zdrowo i bezpiecznie spędziłem wakacje?” 

o nagrodę  Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo 

Andrzeja Krokowskiego.  Dla  wszystkich  uczestników  

rozgrywek sportowych przewidziane było wspólne 

grillowanie. Sportową sobotę uatrakcyjnił mecz 

Zjednoczeni Bulkowo – Mazowia Słubice na Stadionie 

Piłki Nożnej w Bulkowie, który zainaugurował rozgrywki 

ligowe (Klasa – B) na szczeblu Płockiego Okręgowego 

Związku Piłki Nożnej. Mecz zakończył się wynikiem 0-0. 

28 sierpnia 2016 r. w samo południe została 

odprawiona   Msza   Święta   w   Kościele   Parafialnym 

w Blichowie przez Ks. Proboszcza Włodzimierza 

Dzieńkowskiego. W procesji z darami wzięli udział 

Starostowie dożynek państwo Małgorzata i Andrzej 

Żukowscy oraz przedstawiciele Samorządu Gminy 

Bulkowo, zaś Wójt Gminy Bulkowo wraz z Radnym 

Tomaszem Tybusiem przekazał na ręce Ks. Proboszcza 

dar ołtarza ornat.  

 
Następnie barwny korowód dożynkowy przeszedł 

na teren przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w 

Blichowie. Oficjalnego rozpoczęcia obchodów „Święta 

Plonów oraz VI Dni Bulkowa” i powitania gości, 

rolników oraz mieszkańców gminy dokonał Wójt Gminy 

Bulkowo Gabriel Graczyk. „Dożynki to jeden 

z najpiękniejszych dni w roku, nie tylko dla każdego 

rolnika, ale dla wszystkich ludzi związanych 

z rolnictwem i dbających o właściwe zagospodarowanie 

zbiorów – to święto radości i zasłużonego odpoczynku po 

ciężkiej pracy. To także – co było już dziś naszym 



udziałem podczas uroczystej mszy świętej – okazanie 

wdzięczności Bogu za tegoroczne zbiory i  gorąca  prośba 

o błogosławieństwo na przyszły rok.” – tak Gospodarz 

Dożynek mówił o istocie święta rolników. W tym 

uroczystym dniu swoją obecnością zaszczycili nas liczni 

znamienici goście.  

 
Tradycyjny obrzęd dożynkowy wzbogacony pieśniami 

zespołu ludowego „Grzybowianki” był podniosłym 

momentem dzielenia się chlebem z tegorocznych zbiorów 

przyniesionym przez Starościnę i Starostę dożynek, 

państwa Małgorzatę i Andrzeja Żukowskich. Jak zwyczaj 

nakazuje, został także obtańcowany wieniec dożynkowy.  

Podczas niedzielnych obchodów Starosta Płocki 

Mariusz Bieniek wręczył medale ,,Zasłużony dla Powiatu 

Płockiego” nadane za wybitne zasługi w obszarze 

działalności samorządowej dla: Przewodniczącego Rady 

Gminy Bulkowo Andrzeja Krokowskiego oraz Radnych 

Mieczysława Józwiaka i Bogdana Matczaka. 

 
Zostały także wręczone stypendia Wójta Gminy 

Bulkowo dla najzdolniejszych uczniów szkół z terenu 

Gminy Bulkowo. Kolejnym punktem programu było 

wręczenie nagród z rozgrywek sportowych, które odbyły 

się pierwszego dnia „Święta Plonów oraz VI Dni 

Bulkowa”. Nagrody w Turnieju Piłki Nożnej Sołectw 

wręczył Wójt Gminy Bulkowo wraz z przedstawicielami 

klubu. Zwyciężyła drużyna z  sołectwa  Słupca,  

natomiast  kolejno  drugie  i  trzecie miejsce zajęły 

sołectwa Sochocino-Praga i Stary Podleck.  

Nagrody w drugiej edycji ośmiotygodniowej 

Wakacyjnej Ligi Plażowej Piłki Siatkowej Bulkowo 2016 

pod  patronatem  Wójta  Gminy  Bulkowo   przyznano  za  

I miejsce Markowi Trembińskiemu i Danielowi 

Bigosowi,   II    miejsce    Marcinowi    Przedpełskiemu 

i  Kamilowi  Mazurkiewiczowi,  III   miejsce   Łukaszowi  

Raczyńskiemu i Dawidowi Plewińskiemu. Ponadto, za 

godność, wytrwałość, opanowanie i szacunek podczas 

wakacyjnej ligi piłki siatkowej w Bulkowie tytułem 

zawodników FAIR PLAY wyróżniono Szymona 

Plewińskiego i Damiana Pesel. 

 
Podczas sportowej soboty odbył się Międzyszkolny 

Turniej Piłki Siatkowej oraz Piłki Nożnej, gdzie dla 

zwyciezcow dodatkowo zostaly przekazane upominki 

ufundowane przez Europoslankę Julię Piterę.  

Następnie rozstrzygnięto konkurs o nagrodę Wójta 

Gminy Bulkowo na najciekawszy wieniec. Komisja 

przyznała I miejsce Parafii Blichowo, II miejsce otrzymał 

wieniec przygotowany przez Sołectwo Włóki, zaś trzecie 

miejsce zajął wieniec Stowarzyszenia „Żurawianki”. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. 

 
Tuż przed Turniejem Sołectw, przedstawiciele 

Stowarzyszenia „Żurawianki” zaprezentowali utwory 

muzyczne we włoskim klimacie jako duet Al Bano 

i Romina Power, piosenkę Anny Jantar „Radość 

najpiękniejszych dni” oraz przedstawiciel najmłodszego 

pokolenia Jaś Pijankowski wystąpił w piosence „Kaczka 

Dziwaczka”.  

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły 

się występy zespołów „CASANDRA” oraz „JAGODA”, 

które we wspaniały sposób nawiązały kontakt 

z publicznością i namówiły do wspólnej zabawy. 
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Po muzycznym akcencie nastąpiło wręczenie 

nagród   w   pozostałych   konkursach   zorganizowanych  

w ramach „Święta Plonów oraz VI Dni Bulkowa”. 

W emocjonującym Turnieju Sołectw zwyciężyły 

Worowice,  na  drugim  i  trzecim miejscu uplasowały się 

odpowiednio Gocłowo i Sochocino-Praga, zaś kolejne 

miejsca zajęły Włóki, Sochocino-Badurki oraz Krzykosy.   

 
Następnie rozstrzygnięto Konkurs kulinarny 

„Smaki naszej Gminy”. Zwyciężyła Katarzyna 

Pielaszewska, drugie miejsce zajęła Sabina Pielaszewska, 

trzecie – Anna Majewska. Dyplomy i atrakcyjne nagrody 

rzeczowe wręczył Wiceprzewo-dniczący Rady Gminy 

Jarosław Matuszewski i Sekretarz Gminy Tomasz 

Kolczyński. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie 

zorganizowała I Konkurs „O Pióro Wójta Gminy” na 

wykonanie prezentacji multimedialnej pt. „Najciekawsze 

historie Gminy Bulkowo” pod patronatem  Wójta  Gminy 

Bulkowo, o którym piszemy w oddzielnym artykule. 

Podczas sportowej soboty odbył się także Międzyszkolny 

Konkurs Plastyczny zorganizowany przez Stowarzyszenie 

„Nasza Przyszłość” – pt. „Jak zdrowo i bezpiecznie 

spędziłem wakacje?” o nagrodę Przewodniczącego Rady 

Gminy Bulkowo Andrzeja Krokowskiego. Wręczenie 

nagród nastąpiło z rąk Pani Prezes Stowarzyszenia 

„Nasza Przyszłość” Krystyny Sankiewicz 

i Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo Andrzeja 

Krokowskiego. 

 
Przedostatnim punktem programu był występ 

zespołu   The   Voice   Orchiestra,    który    działa    przy 
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 Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie, 

a powstał w styczniu 2016r. i liczy  13  uczniów  z  terenu  

gmin Bodzanów i Bulkowo. Zespół zachwycił wszystkich 

wspaniałym wykonaniem utworów znanych polskich 

współczesnych wokalistów. Do późnych godzin 

wieczornych swoim występem bawił publiczność zespół 

muzyczny Akord. 

 
Dla uczestników imprezy przygotowane były 

również inne atrakcje. Obchody „Święta Plonów oraz VI 

Dni Bulkowa” niewątpliwie wzbogaciły różnorodne 

stoiska tematyczne. Nie mogło zabraknąć podziękowań 

płynących w stronę sponsorów, dzięki którym udało się 

zrealizować masę pomysłów, a wiele upominków 

i wartościowych nagród trafiło w ręce uczestników 

biorących udział w rozgrywkach sportowych 

i konkursach. Gestem dobrej woli wykazali się: 

Gospodarstwo Rolne w Dzierżanowie Sp. z o.o., 

Gorzelany Marian Zakład Usługowo – Handlowy, Waren 

Group Sp. z o.o. Ireneusz Kwiatkowski, AMBRA – Club 

Krzysztof Osiecki, U.S.T. Firma Handlowa Mariusz 

Guziński, Bank Spółdzielczy w Staroźrebach, P.P.H.U. 

RAWI-KRUSZ WALDEMAR JĘDRASZCZAK, 

CEMAT 70 S.A., Sklep Wielobranżowy Bogucka 

Grażyna, Bar Warka Izabela Pęcherzewska, REMONDIS 

Sp. z o.o., Zakład Betoniarsko Nagrobkowy Kusy 

Rajmund, Sklep Spożywczo–Przemysłowy „MINUTKA” 

Katarzyna Tybuś, Przedsiębiorstwo Usługowo – 

Handlowe „CHEMIROL” Sp. z o.o., Firma Handlowo – 

Usługowa AMK – TRANS Anna Jeziak, Usługi 

Transportowe Marek Przeradzki, P.P.H.U. OLATRANS 

Olga Skibińska, Firma Usługowo-Techniczna Wapo-Tech 

S.C. Włodzimierz Pokorski Wojciech Wachol, 

PAMAPOL S.A., Michał Przepiórski Piekarnia 

Blichowo. 

Obchody dożynkowe mają religijny jak i ludowy 

charakter oraz powiązane są z zabawą z okazji 

zakończenia zbiorów. Podczas tegorocznego „Święta 

Plonów oraz VI Dni Bulkowa” uroczystości te nabrały 

wyjątkowego wymiaru. Okazało się, że połączenie dwóch 

najważniejszych wydarzeń Gminy Bulkowo ma 

niesamowitą moc integracji całej społeczności lokalnej. 
 



I konkurs ekologiczny w Gminie Bulkowo pn. "Wsi spokojna, wsi zielona..., 

czyli bioróżnorodność Naszej Gminy"

Gmina Bulkowo otrzymała dofinansowanie 

w formie dotacji zadania z zakresu edukacji ekolo-

gicznej skierowanego do jednostek samorządu 

terytorialnego w ramach konkursu p.n. Organizacja 

konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Zadanie jest realizowane w okresie październik – 

grudzień 2016 roku. Polega na zorganizowaniu konkursu 

plastyczno-technicznego w zakresie wiedzy 

o środowisku przyrodniczym i ekologii dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy 

Bulkowo. Tematyką konkursu będzie szeroko rozumiany 

zakres bioróżnorodności fauny i flory występujący na 

obszarze gminy Bulkowo oraz gatunki zwierząt i roślin 

będących pod ochroną, co umożliwi poszerzenie wiedzy 

dzieci i młodzieży o środowisku przyrodniczym 

i ekologii.  

Celem zadania jest:  

1. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród 

dzieci i młodzieży szkolnej.  

2. Zachęcenie dzieci i młodzieży do poznania przyrody 

i zachodzączch w niej zjawisk oraz uwrażliwienie na 

kwestie związane z bioróżnorodnością.  

3. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.  

4. Kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem 

i całą przyrodą.  

5. Kształtowanie i promowanie postaw 

proekologicznych.  

6. Wspieranie talentów  twórczych dzieci i młodzieży.   

7. Promocja walorów przyrodniczych gminy. 

8. Rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody 

i potrzeby jej ochrony.  

9. Budowanie postaw proekologicznych. 

10. Poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym 

i ekologii. 

11. Zwiększenie pozytywnych zachowań uczestników 

i ich otoczenia w stosunku do środowiska. 

Konkurs jest skierowany do uczniów: 

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Blichowie 

(szkoła podstawowa i gimnazjum), 

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie (szkoła  

podstawowo i gimnazjum), 

- Szkoły Podstawowej w Nowych Krubicach, 

- Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach. 

Praca będzie mogła być wykonana w formie 

płaskiej lub przestrzennej dowolną techniką, 

z wykluczeniem techniki komputerowej, przy użyciu 

dowolnych materiałów z możliwością wykorzystania 

surowców wtórnych. 

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:  

I etap: 

1. Konkurs plastyczno- techniczny  w kategorii - 

Gimnazjum  

2. Konkurs plastyczno- techniczny w kategorii - Szkoła 

Podstawowa (IV-VI)  

3. Konkurs plastyczno- techniczny w kategorii - Szkoła 

Podstawowa (I-III) 

4. Konkurs plastyczno- techniczny w kategorii - Szkoła 

Podstawowa („0”)  

Każda szkoła zobligowana będzie do wyłonienia: 

maksymalnie 3 prac w kategorii: 

- Szkoła Podstawowa (IV-VI), 

- Szkoła Podstawowa (I-III) 

- Szkoła Podstawowa („0”). 

maksymalnie 6 prac - w kategorii Gimnazjum. 

Rozstrzygnięcia II etapu konkursu dokona Komisja 

Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bulkowo, 

która oceni prace pod względem poprawności 

tematycznej, estetyki wykonania, czytelności przekazu, 

oryginalności i pomysłowości, wyjątkowości i walorów 

artystycznych.  

W ramach konkursu przewidziane się: 

- 3 nagrody główne  (I, II, III miejsce) dla uczestników 

konkursu w każdej z kategorii: Szkoła Podstawowa (IV-

VI), Szkoła Podstawowa (I-III), Szkoła Podstawowa 

(„0”), Gimnazjum- (łącznie 12 nagród), 

- 36 nagród wyróżnień - dla osób które doszły do II etapu 

konkursu, a  nie otrzymają nagrody głównej, 

- 1 nagrodę dla szkoły, której uczniowie zdobędą 

najwięcej nagród w II etapie konkursu. 

Regulamin konkursu ekologicznego jest dostępny na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Bulkowo 

www.bulkowo.pl oraz placówek oświatowych. 

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie 

Wyniki I Konkursu  „ O Pióro Wójta Gminy Bulkowo”

Podczas Święta Plonów oraz VI Dni Bulkowa 

zostały ogłoszone wyniki I Konkursu "O Pióro Wójta 

Gminy Bulkowo" na wykonanie prezentacji 

multimedialnej pt. "Najciekawsze historie Gminy 

Bulkowo" zorganizowanego przez GBP. 

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców 

w dwóch kategoriach. Laureatką w kategorii klas V i VI 

szkół podstawowych została Małgorzata Kowalczyk, 

uczennica Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach, 

która  przygotowała  prezentację  pt.  "Historia  i  zabytki  

Nowych Łubek".  W kategorii gimnazjum zwyciężczynią  

została Zuzanna Kaźmierczak, tegoroczna absolwentka 

ZSO w Blichowie, która profesjonalnie wykonała 

prezentację w programie Prezi oraz wykazała się 

oryginalnym ujęciem tematu. Jej ciekawa praca 

zatytułowana była "Sztuka Blichowa i okolic". Laureaci 

oraz uczestnicy konkursu z rąk Wójta Gminy Bulkowo 

Gabriela Graczyka otrzymali nagrody główne i dyplomy.  

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy 

dalszych sukcesów. Zapraszamy do kolejnej edycji 

konkursu! 
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Bajkowy Kącik w Bulkowie i kolejna metamorfoza w bibliotece 
Powstał kolejny Bajkowy Kącik w naszej Gminie. 

Tym razem ponad 30 osobowa grupa Wolontariuszy 

Firmy Orange przyjechała do Biblioteki w Bulkowie. 

Prace obejmowały modernizację 3 pomieszczeń: 

wypożyczalni, głównego wejścia i utworzenie Bajkowego 

Kącika. W związku z tym, zadania zostały podzielone 

między Wolontariuszy na: malowanie pomieszczeń, 

skręcanie mebli i prowadzenie warsztatów dla dzieci. Te 

działania nie należały do najłatwiejszych, ale efekt 

końcowy przerósł nasze oczekiwania. Podczas, gdy po 

jednej stronie biblioteki odbywały się prace malarskie, na 

końcu w salach  były prowadzone warsztaty przez 

Wolontariuszy dla uczniów z klasy IV ZSO w Bulkowie. 

Zajęcia pt. "Zuźka i Tunio poznają Internet" polegały na 

przybliżeniu i utrwaleniu zasad bezpiecznego korzystania 

z sieci. Następnie  dzieci zostały zaproszone na "Czytanie 

na polanie" w ramach Narodowego Czytania 

Sienkiewicza - gdzie przeczytano dzieciom fragment 

powieści  "W pustyni i w puszczy". Na koniec każde 

dziecko otrzymało gadżety, a Biblioteka dostała na 

pamiątkę pluszowego słonia, który zamieszkał w naszym 

bibliotecznym kąciku. Dzięki osobom z Fundacji Orange 

oraz    naszym     lokalnym     Dobroczyńcom    biblioteka  

przeobraziła się w nowoczesne miejsce. Za sprawą 

materiałów (farby, meble, wykładzina, zabawki), które 

przywieźli ze sobą Wolontariusze, udała się cała 

metamorfoza. Zapraszamy Was drodzy mieszkańcy do 

biblioteki.  W Bajkowym Kąciku dla najmłodszych 

znajdziecie miejsce na zabawę, czytanie i oglądanie 

bajek. W holu znajduje się  "Półka wolnych książek", 

a w wypożyczalni poza kafejką i sofą - czekają nowości 

książkowe i multimedialne oraz czasopisma - wszystko 

przygotowane z myślą o naszych Czytelnikach. Cała 

fotorelacja dostępna na bibliotecznym Facebooku. 

 
 

Narodowe Czytanie 
W dniu 28 września odbyło się w bibliotece  

w Bulkowie Narodowe Czytanie. Tegoroczna edycja 

nawiązuje do Roku Henryka Sienkiewicza – w 2016 r. 

przypada 170 rocznica urodzin i 100 rocznica śmierci 

pisarza. "Quo vadis". To nie tylko najpopularniejsze 

dzieło Henryka Sienkiewicza, ale też jedna z najbardziej 

znanych na świecie polskich powieści.  

Tematem przewodnim - do którego zostały 

przygotowane teksty oraz kadry z filmu były - "Imiona 

miłości". Spotkanie rozpoczął krótki film, który 

przybliżył życie i twórczość Henryka Sienkiewicza. 

Następnie czytaliśmy wspólnie teksty nawiązujące do 

różnych odcieni miłości przedstawionych w lekturze. Na 

koniec odbyła się skromna "rzymska uczta". 

Fragmenty Quo Vadis czytali kolejno: 

Wójt Gminy Gabriel Graczyk, Skarbnik Gminy Teresa 

Szymczak, Sekretarz Gminy Tomasz Kolczyński, 

Przedstawicielki Klubu Seniora Barbara Jakubowska oraz 

Barbara Woźniak, Bibliotekarz GBP Anna Józwik, 

Nauczycielka ZSO Blichowo Wiesława Osiak, Uczniowie 

z ZSO w Blichowie, Delegacja ze Szkoły Podstawowej 

w Nowych Łubkach pod opieką Agnieszki Kryśkiewicz, 

Przedstawiciele koła teatralnego z ZSO w Bulkowie pod 

kierunkiem Iwony Przedpełskiej, Dyrektor GBP Natalia 

Maćkiewicz. 

Dziękujemy lektorom, za piękne czytanie razem 

z nami! 

Czytak Plus w bibliotece 
Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie podjęła 

współpracę ze Stowarzyszeniem „Larix”. W ramach 

projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki 

mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących” 

otrzymała urządzenie Czytak Plus oraz ponad tysiąc 

książek mówionych, które będą bezpłatnie użyczane 

Czytelnikom z wadą wzroku. 

Link do przyszłości
Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie 

zakwalifikowała się do II edycji projektu „Link do 

przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”. Podczas 

wakacji w bibliotekach odbywały się zajęcia dotyczące 

programowania, z wykorzystaniem robotów Finch.   

W nowej edycji przyjedzie do Bulkowa trener, 

który poprowadzi zajęcia w Szkole Podstawowej 

w Nowych Krubicach oraz w bibliotece w Bulkowie.  
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