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 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bulkowie 

W dniu 15 stycznia 2017 r. w całym kraju odbył się jubileuszowy 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Gmina Bulkowo już piąty raz wspólnie z Gminnym Sztabem WOŚP oraz Zespołem Szkół 

Ogólnokształcących w Bulkowie przyłączyła się do tej niezwykłej, a zarazem szczytnej akcji. Ten rok był 

szczególnie wyjątkowy, gdyż po raz pierwszy Gmina Bulkowo działała samodzielnie jako sztab Gminy Bulkowo, 

a nie jak to bywało w ubiegłych latach była częścią międzygminnego sztabu z siedzibą w Bodzanowie. Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku zbierała pieniądze dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach 

ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. 

 Wspólnie razem z Gminnym Sztabem WOŚP „grali”: 

1.  Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie, 

2.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie wraz 

z   wolontariuszami, 

3.  Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”, 

4.  Stowarzyszenie „Barwne Maki”, 

5.  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie, 

6.  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Blichowie, 

7.  Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach, 

8.  Szkoła Podstawowa w Nowych Krubicach, 

9.  Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Bulkowo, 

10. Mieszkańcy i Goście. 

dokończenie na str. 2 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy, 

wszystkim mieszkańcom i sympatykom Gminy Bulkowo 

składamy najlepsze życzenia zdrowych,  

pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

 przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.  

Radosnego, wiosennego nastroju  

oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny 
 

 życzą 

 

            Andrzej Krokowski           Gabriel Graczyk 

     Przewodniczący Rady Gminy      Wójt Gminy Bulkowo 

              wraz z Radnymi                        wraz z pracownikami 
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Oficjalnego rozpoczęcia w godzinach popołudnio-

wych dokonali Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk 

oraz Dyrektor ZSO w Bulkowie Marta Szumska. Kilka 

słów do zebranych gości skierował również Radny 

Powiatu Płockiego Andrzej Kuliński oraz Szef 

Gminnego Sztabu WOŚP Mieczysław Józwiak. Finałowi 

WOŚP jak co roku towarzyszył akcent artystyczny, tego 

dnia mogliśmy podziwiać wiele różnorodnych występów 

dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Szczególnym 

zainteresowaniem cieszył się występ pt. „Rzepka” 

w wykonaniu nauczycieli oraz pracowników ZSO 

w Bulkowie. Wszystkich zgromadzonych porwał do 

wspólnej zabawy zespół „Rockers” z Płocka. XXV Finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończył się 

pokazem sztucznych ogni tzw. „Światełkiem do nieba”. 

Szczególne podziękowania składamy na ręce 

koordynatora  ze   strony   ZSO   w   Bulkowie  -  Beacie  

 
Juraczko,    Radnym,      Sołtysom      oraz      darczyńcom, 

sponsorom,  a   przede   wszystkim   wolontariuszom   bez 

których nie udałoby się zebrać 22 007,03 zł. Biorąc pod 

uwagę wielkość gminy i zamożność mieszkańców jest to 

zawrotna suma, która świadczy o naszych wielkich 

sercach. Średnia na jednego mieszkańca wynosi 3,80 zł. 

Zebrana kwota pozwoliła pobić ubiegłoroczny rekord. 

Stypendia Wójta Gminy Bulkowo 

W dniu 3 marca 2017 r. w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Bulkowie, odbyło się uroczyste 

wręczenie stypendiów Wójta Gminy Bulkowo uczniom 

szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej 

gminy, którzy uzyskali wybitne wyniki w nauce oraz 

wzorowe zachowanie.  

Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk wraz 

z Przewodniczącym Rady Andrzejem Krokowskim 

wręczyli stypendystom listy gratulacyjne oraz stypendia, 

na które gmina przeznaczyła łącznie 3 150,00 zł. 

Stypendia Wójta otrzymało: piętnaścioro uczniów ze 

Szkół Podstawowych i sześcioro z Gimnazjów z terenu 

naszej Gminy,  którzy w I semestrze roku szkolnego 

2016/17 uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 w Szkole 

Podstawowej i 4,75 w Gimnazjum oraz wzorowe 

zachowanie. 

Stypendia jednorazowe w kwocie 150 zł otrzymali: 

Szkoła Podstawowa:  

1. Kaźmierczak Julia - Szkoła Podstawowa im. Armii 

Krajowej w Blichowie, 

2. Kaczyńska Amelia - Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Bulkowie, 

3. Skibińska Zuzanna - Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Bulkowie, 

4. Naguszewska Maria - Szkoła Podstawowa im. Armii 

Krajowej w Blichowie, 

5. Majorkiewicz Gabriela - Szkoła Podstawowa 

im.  Ks. Jana Twardowskiego w Nowych Krubicach, 

6. Dymek Julia - Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Bulkowie, 

7. Grabowski Rafał - Szkoła Podstawowa im. Armii 

Krajowej w Blichowie, 

8. Cieślak Wiktoria - Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Bulkowie, 

9. Godziemska Natalia - Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Bulkowie, 

10. Raczyński Mateusz - Szkoła Podstawowa w Nowych 

Łubkach, 

11. Wojtylak Milena  -  Szkoła  Podstawowa  im.  Armii 
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Krajowej w Blichowie, 

12. Izydorska Karolina - Szkoła Podstawowa im. Armii 

Krajowej w Blichowie, 

13. Utkowska Amelia - Szkoła Podstawowa im. Armii 

Krajowej w Blichowie, 

14. Filińska Daria - Szkoła Podstawowa im. Armii 

Krajowej w Blichowie, 

15. Baczewska Klaudia - Szkoła Podstawowa 

im. Ks. Jana Twardowskiego w Nowych Krubicach. 

Gimnazjum: 

1. Cytacka Karolina - Gimnazjum w Blichowie, 

2. Kierniej Paweł - Gimnazjum w Blichowie, 

3. Sobótka Klaudia - Gimnazjum w Bulkowie, 

4. Gapińska Ida - Gimnazjum w Bulkowie, 

5. Golus Aleksandra– Gimnazjum w Bulkowie, 

6. Kamińska Magdalena - Gimnazjum w Bulkowie. 

 

W uroczystości uczestniczyli rodzice stypendystów, 

dyrektorzy szkół, oraz Hanna Włodarska - inspektor ds. 

oświaty i sportu. Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk 

pogratulował uczniom wybitnych wyników w nauce oraz 

wyraził zadowolenie z rosnącej liczby stypendystów. 

Podkreślił, że dzisiejsze wręczenie stypendiów jest 

wyjątkowe z dwóch względów, po pierwsze odbywa się 

już po raz dziesiąty w naszej Gminie, a po drugie jeszcze 

nigdy nie było tak dużej liczby wyróżnionych uczniów. 

Wójt wyraził swoje zadowolenie, że wprowadzona forma 

zachęty  jaką   są   stypendia,  przynosi  zamierzony  efekt, 



którego potwierdzeniem jest tak duża grupa 

tegorocznych stypendystów. Wójt życzył uczniom 

samych dalszych sukcesów w pogłębianiu wiedzy oraz 

wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów.  Słowa 

podziękowania i uznania za trud włożony w wychowanie 

uczniów skierował także do obecnych na sali 

dyrektorów, nauczycieli i rodziców. 

Zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów za wybitne osiągnięcia 

w nauce zawarte są w Regulaminie przyznawania 

i przekazywania stypendium Wójta Gminy Bulkowo dla 

szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych 

przez Gminę Bulkowo stanowiącego załącznik do 

Uchwały nr 86/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 

23 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia lokalnego 

programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży 

uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę 

Bulkowo. 

Usuwanie drzew i krzewów po 1 stycznia 2017 r.

Urząd Gminy Bulkowo informuje, że w związku 

z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 

o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r. nie jest 

wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na 

usunięcie: 

1) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach 

stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na 

cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej;  

2) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia 

gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. 

Pozostali właściciele nieruchomości są zwolnieni 

jedynie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie 

drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm, nie 

przekroczy: 

a) 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca 

zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 

robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 

b) 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew oraz 

krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2. 

Przykład: Prowadząc jednoosobową działalność 

gospodarczą, gdy zdecydujemy się na usunięcie drzew ze 

swojej działki, a w miejscu tym planujemy budowę 

warsztatu, budynku usługowego czy inwentarskiego itp., 

to w takiej sytuacji konieczne jest uzyskanie zezwolenia 

o ile przekroczymy powyżej podane obwody pni. 

Powyższe zmiany nie dotyczą nieruchomości 

wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na 

obszarach wpisanych do rejestru zabytków. W przypadku 

lokalizacji drzew lub krzewów na działkach objętych 

w/w. ochroną konserwatorską organem właściwym do 

wydania zezwolenia na ich usunięcie, w oparciu 

o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, jest Mazowiecki Wojewódzki Konserwator 

Zabytków.  

Jednocześnie Urząd Gminy Bulkowo informuje, że 

w oparciu o w/w. zmienione przepisy nie jest możliwe 

usuwanie drzew objętych ochroną prawną uznanych za 

pomniki przyrody. Znowelizowana ustawa o ochronie 

przyrody nie zniosła również zakazu niszczenia gatunków 

chronionych, co oznacza, że nie jest możliwe usunięcie 

bez zgody właściwego organu, tj. Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska, drzew lub krzewów 

objętych ochroną gatunkową a także drzew lub krzewów, 

w obrębie których stwierdzi się występowanie gniazd 

ptasich lub budek lęgowych. 

Planując usunięcie drzew, należy również zwrócić 

uwagę, że obecnie trwają prace mające na celu zmianę 

powyższych przepisów. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie 

Gminy Bulkowo, pokój nr 19 lub pod numerem telefonu 

24 265 20 13 wew. 18.  
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"Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym"  
    Gandhi  

     

Szanowni  Państwo 
Sołtysi Sołectw  
Gminy Bulkowo 
 

Święto obchodzone 11 marca w polskich gminach z roku na rok coraz mocniej zakorzenia się w regionalnej tradycji 
i kulturze. Obecnie sołtys odgrywa ogromną rolę w samorządności wsi. Kojarzony jest z dobrym opiekunem i gospodarzem 
sołectwa, którego mieszkańcy darzą dużym zaufaniem. 

W imieniu samorządu Gminy Bulkowo z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa proszę przyjąć najlepsze życzenia wszelkiej 
pomyślności w życiu zawodowym jak i osobistym, samych sukcesów oraz satysfakcji z wypełniania tak ważnej społecznie funkcji. 
Niech owocem partnerstwa ze wspólnotą sołecką będzie obraz nowoczesnej, rozwijającej się wsi. 

Dziękując za dotychczasową współpracę składam wyrazy uznania za zaangażowanie w codzienny trud na rzecz swojego 
lokalnego środowiska oraz życzę nieustającego szacunku i zrozumienia w oczach wszystkich mieszkańców sołectwa. 

       
Gabriel Graczyk 

Wójt Gminy Bulkowo 
 

Bulkowo, dnia 10 marca 2017 r. 

 
        

       



Plany budowy gazociągu na terenie Gminy Bulkowo

Pod koniec 2016 r. Gmina Bulkowo rozpoczęła 

realizację działań zmierzających do gazyfikacji obszaru 

gminy. Wójt Gminy Gabriel Graczyk wyraził 

zainteresowanie związane z możliwością przeprowadzenia 

odcinka dystrybucyjnego sieci gazowej na terenie gminy. 

Rozpoczęte działania, stanowią podstawę do wszczęcia 

prac analitycznych i projektowych, które mają na celu 

ocenę możliwości realizacji inwestycji. Zostaną również 

przeprowadzone badania rynku, które pozwolą wykonać 

wstępną analizę warunków ekonomicznych budowy 

gazociągu dystrybucyjnego. Dzięki wynikom powyższych 

analiz zostanie podjęta decyzja o zasadności budowy 

gazociągu na terenie naszej gminy.  

Diamentowe i Złote Gody w Bulkowie

Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość, wracają 

chwile i wspomnienia sprzed lat. Tak było również 16 

grudnia 2016 r. w Bulkowie. W tym dniu łącznie 11 par 

obchodziło jubileusz 60-lecia oraz 50-lecia pożycia 

małżeńskiego. 

Diamentowe Gody obchodzili Państwo: 

1.    Janina i Jan Dębscy, 

2.    Teresa i Kazimierz Jakubiak, 

3.    Zofia i Konstanty Ruszczak. 

       Złote Gody obchodzili Państwo: 

1.    Janina i Adam Brzezińscy, 

2.    Henryka i Czesław Koper, 

3.    Barbara i Mieczysław Kowalscy, 

4.    Henryka i Edward Kucharscy, 

5.    Irena i Józef Pielaszewscy, 

6.    Stanisława i Andrzej Piotrowscy, 

7.    Hanna i Sławomir Skotak, 

8.    Halina i Mieczysław Żurańscy. 
 

 
W tej wyjątkowej uroczystości uczestniczyli, 

również Kierownik Delegatury w Płocku Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Marlena 

Mazurska, Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk oraz 

Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo Andrzej 

Krokowski, którzy skierowali pod adresem Jubilatów 

serdeczne gratulacje oraz słowa uznania i podziękowania 

za długie pożycie małżeńskie, będące pięknym 

przykładem dla młodych pokoleń. 

 
 

 
Po okolicznościowym wystąpieniu Kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego Roberta Wiśniewskiego, 

Jubilaci złożyli tradycyjne podziękowania za wspólne 60-

letnie oraz 50-letnie pożycie, po czym Wójt Gminy 

uhonorował Jubilatów medalami Prezydenta RP 

"Za długoletnie pożycie małżeńskie". Wszystkie pary 

otrzymały listy gratulacyjne, pamiątkowe księgi oraz 

kwiaty. 

Po części oficjalnej, uczestnicy spotkania przy 

słodkim torcie, nie ukrywając wzruszenia, wspólnie 

wspominali przeżyte dni. Diamentowym i Złotym 

Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat spędzonych 

w zdrowiu i spokoju. 
 

Co każdy powinien wiedzieć o polskiej fladze ?

W związku z wieloma zapytaniami mieszkańców 

Gminy Bulkowo m. in. jak powinno się eksponować 

polską flagę państwową, kiedy i w jaki sposób można ją 

wywieszać oraz czy flaga powinna wisieć przy innych 

okazjach niż święta państwowe, postanowiliśmy 

w Kurierze   Gminy   Bulkowo   napisać  kilka  słów  na  
Strona 4 

ten temat. 

Według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. „O godle, 

barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczę- 

ciach państwowych” - flagą państwową jest prostokątny  

płat tkaniny o barwach Rzeczpospolitej Polskiej, 

umieszczony       na      maszcie.      Flagą      państwową  



Rzeczpospolitej Polskiej jest także flaga z godłem 

Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku białego pasa. Trzeba 

również pamiętać, że flaga jest w kształcie prostokąta 

o stosunku boków 5:8 (wysokość : długość) tzn., że 

prawidłowy wymiar powinien mieć np. 100 x 160 cm. 

Flaga    składa    się    z    dwóch    równo    podzielonych 

w poziomie pasów, kolor biały znajduje się na górze, 

natomiast czerwony na dole.  

Zgodnie z ustawą obowiązek wywieszania flagi 

państwowej bez godła posiadają m.in. organy władzy 

państwowej czy polskie statki żeglugi śródlądowej, 

natomiast organy stanowiące jednostki samorządu 

terytorialnego zobowiązane są do wywieszania flagi 

jedynie w czasie ich sesji.  Zgodnie z zaleceniami organy 

administracji rządowej, inne organy państwowe, 

państwowe jednostki organizacyjne, a także organy 

jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe 

jednostki organizacyjne powinny wywieszać flagę 

z okazji uroczystości oraz rocznic świąt państwowych. 

Prawo do wywieszania flagi wraz z  godłem RP 

umieszczonym pośrodku białego pola posiadają jedynie 

m.in. przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy 

konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje 

za granicą na budynkach lub przy budynkach ich siedzib 

urzędowych, a także kierownicy tych przedstawicielstw, 

cywilne lotniska i lądowiska, cywilne samoloty 

komunikacyjne podczas lotów za granicą oraz kapitanaty 

czy bosmanaty portów. 

Jedną z najważniejszych wzmianek w ustawie jest  

możliwość umieszczenia flagi państwowej, oczywiście 

bez godła w innych miejscach niż w tych wymienionych 

w ustawie. W związku z tym każdy obywatel RP może 

wywiesić flagę państwową z okazji świąt państwowych, 

ale również w dni powszednie, dzięki temu możemy 

codziennie demonstrować naszą dumę z bycia Polakami. 

Należy jednak, pamiętać o kilku podstawowych 

kwestiach, a zwłaszcza o zapewnieniu fladze należytej 

czci oraz szacunku. 

ZASADY WYWIESZANIA FLAGI: 

- Flagę powinniśmy wywieszać w reprezentacyjnych 

miejscach. 

- Na fladze nie można nanosić żadnych znaków, ani 

napisów. 

- Musi być czysta i zadbana. Pozostawienie na widoku 

flagi brudnej i podartej może być uznane za jej 

znieważanie. 

- Nie wywiesza się flagi w dni wietrzne, ani deszczowe. 

- Kiedy flaga zaplącze się wokół drzewca, należy ją 

odwinąć. 

- Flagi papierowe (jednorazowe), zniszczone, podarte nie 

powinny być wyrzucane do kosza, ale zniszczone 

w sposób godny np. poprzez spalenie. 

- Flaga nie może dotykać podłoża, nad którym wisi. 

Należy dobrze dobrać jej rozmiar do kija czy masztu. 

- W Polsce polska flaga ma pierwszeństwo przed 

wszystkimi innymi flagami. 

- Uprzywilejowana jest lewa strona (z perspektywy 

obserwatora), a w przypadku trzech flag środek. 
 

KIEDY POWINNIŚMY WYWIESZAĆ FLAGĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

Lp. DZIEŃ  

I MIESIĄC 

ROK UPAMIĘTNIAJĄCY 

WYDARZENIE 

WYDARZENIA GODNE UPAMIĘTNIENIA OSOBISTYM 

WYWIESZENIEM FLAGI 

1. 22 styczeń 1863 Wybuch Powstania Styczniowego 

2. 14 luty 1942 Powstanie Armii Krajowej 

3. 1 marzec  Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

4. 24 marzec 1794 Wybuch Powstania Kościuszkowskiego. 

5. 2 kwiecień 2005 Śmierć Jana Pawła II 

6. 10 kwiecień 2010 Katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem 

7. 13 kwiecień  Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia 

8. 19 kwiecień 1943 Wybuch Powstania w Getcie Warszawskim 

9. 1 Maj  Święto Pracy 

10. 2 Maj 2004 Święto Polskiej Flagi 

11. 3 Maj 1791 Konstytucja 3 Maja 

12. 8 Maj 1945 Zakończenie II Wojny Światowej 

13. 28 Czerwiec 1956 Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 

14. 15 lipca 1410 Bitwa pod Grunwaldem 

15. 1 sierpnia 1944 Wybuch Powstania Warszawskiego 

16. 15 Sierpnia 1920 Bitwa o Warszawę zwana „cudem” nad Wisłą. 

17. 31 sierpnia 1980 Powstanie „Solidarności” 

18. 1 wrzesień 1939 Wybuch II Wojny Światowej 

19. 17 wrzesień 1939 Napad ZSRR na Polskę 

20. 16 Październik 1978 Dzień Papieża Jana Pawła II 

21. 24 październik 1795 Trzeci rozbiór Polski. Utrata Niepodległości na 123 lata 

22. 11 listopad 1918 Narodowe Święto Niepodległości 

23. 29 listopad 1830 Wybuch Powstania Listopadowego 

24. 13 Grudzień 1981 Początek Stanu Wojennego 

25. 27 Grudzień 1918 Wybuch Powstania Wielkopolskiego 
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Finał I konkursu ekologicznego w Gminie Bulkowo 

pn. "Wsi spokojna, wsi zielona..., czyli bioróżnorodność Naszej Gminy" 

       

W dniu 15 grudnia 2016 roku odbył się finał 

I konkursu ekologicznego w Gminie Bulkowo  pn. "Wsi 

spokojna, wsi zielona..., czyli bioróżnorodność Naszej 

Gminy". Konkurs został dofinansowany przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie oraz ze środków Gminy Bulkowo. 

Tematyką konkursu był szeroko rozumiany zakres 

bioróżnorodności fauny i flory występujący na obszarze 

gminy Bulkowo oraz gatunki zwierząt i roślin będących 

pod ochroną, poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży 

o środowisku przyrodniczym i ekologii. Praca mogła być 

wykonana w formie płaskiej lub przestrzennej dowolną 

techniką, z wykluczeniem techniki komputerowej, przy 

użyciu dowolnych materiałów z możliwością 

wykorzystania surowców wtórnych. Konkurs skierowany 

był do dzieci ze szkół z terenu gminy Bulkowo 

w następujących kategoriach: Szkoła Podstawowa klasa 

IV-VI, Szkoła Podstawowa klasa I-III, Szkoła 

Podstawowa klasa „0” oraz Gimnazjum. 

         Konkurs zorganizowany był w dwóch etapach: 

I etap - organizowany przez szkoły we własnym zakresie.  

II etap - do tego etapu zakwalifikowani byli uczniowie 

szkół podstawowych i gimnazjów wytypowani przez 

poszczególne szkoły. Rozstrzygnięcia II etapu konkursu 

dokonała Komisja Konkursowa powołana przez Wójta 

Gminy Bulkowo. Komisja oceniła prace pod względem 

poprawności tematycznej, estetyki wykonania, czytelności 

przekazu, oryginalności i pomysłowości, wyjątkowości 

i  walorów artystycznych. 

Wręczonych zostało 12 nagród głównych (po 

3 nagrody główne - I, II, III miejsce w każdej kategorii) 

oraz 36 nagród wyróżnień dla dzieci, które doszły do II 

etapu konkursu, a  nie otrzymały nagrody głównej. 

Ufundowano również nagrodę dla szkoły, której 

uczniowie zdobyli najwięcej nagród w II etapie konkursu. 

Laureaci otrzymali następujące nagrody: 

- za zajęcie I miejsca - tablet, 

- za zajęcie II miejsca - aparat fotograficzny, 

- za zajęcie III miejsca - e-book z funkcją e-papieru. 

          Laureatami konkursu zostali: 
kategoria klasa "0" 

I miejsce - Magdalena Pawlak klasa "0" Szkoła 

Podstawowa w Blichowie, 

II miejsce - Joanna Grabarczyk  klasa "0" Szkoła 

Podstawowa w Blichowie, 

III miejsce - Kornelia Witkowska klasa "0" Szkoła 

Podstawowa w Nowych Łubkach, 

kategoria klasa I-III 

I miejsce - Karolina  Atleńska   klasa   I  Szkoła  Podsta- 
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wowa w Blichowie, 

II miejsce - Julia Sadkowska klasa II Szkoła 

Podstawowa w Nowych Łubkach, 

III miejsce - Maja Świtkiewicz klasa III Szkoła 

Podstawowa w Blichowie, 

kategoria klasa IV-VI 

I miejsce - Mateusz Osiak klasa IV Szkoła Podstawowa 

w Nowych Łubkach, 

II miejsce - Magdalena Michalak klasa VI Szkoła 

Podstawowa w Nowych Łubkach, 

III miejsce - Tomasz Śnitka - klasa V Szkoła 

Podstawowa w Blichowie, 

kategoria Gimnazjum 

I miejsce - Kacper Łukaszewski Gimnazjum 

w Bulkowie, 

II miejsce - Jakub Jóźwiak Gimnazjum w Blichowie, 

III miejsce  - Paulina Krystek Gimnazjum w Bulkowie,  

         Zespół Szkół Ogólnokształcących w Blichowie 

otrzymał rzutnik multimedialny. 
 

 
 

 
 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy 

oraz dziękujemy za udział i  zaangażowanie. 

Prace laureatów konkursu można obejrzeć w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Bulkowie. 



Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) 

Bezpośrednio po zarejestrowaniu przez 

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego urodzenia, 

małżeństwa lub zgonu osoba zgłaszająca zdarzenie 

otrzyma bezpłatnie odpis skrócony aktu. Za wydanie na 

wniosek każdego kolejnego odpisu aktu naliczona 

zostanie opłata skarbowa, przypadki, w których nie jest 

pobierana opłata za wydanie odpisu aktu stanu 

cywilnego określa ustawa o opłacie skarbowej. 

Odpis aktu stanu cywilnego może otrzymać: 

- osoba, której akt dotyczy oraz:  

- jej małżonek, 

- inna osoba z bliskiej rodziny: wstępny (na przykład 

rodzic, dziadek, babcia), zstępny (na przykład dziecko, 

wnuk, prawnuk) i rodzeństwo (brat, siostra), 

- przedstawiciel ustawowy lub opiekun, 

- osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu 

odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów 

prawa i przedstawi odpowiednie dokumenty 

np. zobowiązanie sądu),  

- sąd, 

- prokurator, 

- organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami 

statutowymi i przemawia za tym interes społeczny, 

- organ administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne 

do realizacji jego ustawowych zadań. 

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego można 

złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. 

Odpisy akt stanu cywilnego możemy podzielić na: 

- odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu urodzenia 

dziecka, które urodziło się martwe, aktu małżeństwa, 

aktu zgonu, 

- wielojęzyczne odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu 

małżeństwa, aktu zgonu, (wielojęzyczny odpis skrócony 

aktu stanu cywilnego może być potrzebny, do 

załatwienia sprawy za granicą. Nie wymaga on 

tłumaczenia. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego 

pokazuje aktualną treść aktu. Uwzględnia on zmiany, 

jakie dokonano w akcie), 

- odpisy zupełne: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu 

zgonu, aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości. 

(odpis zupełny aktu stanu cywilnego zawiera więcej 

informacji niż odpis skrócony: stanowi dokładne 

powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego 

sporządzenia wraz z treścią późniejszych wpisów –

zmian). 

Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny 

można otrzymać w dwóch formach: 

- papierowej, 

- elektronicznej,    czyli   pliki   elektroniczne,   które   są  

podpisane bezpiecznym  podpisem  elektronicznym,  który  

potwierdza autentyczność dokumentu. Jeśli wnioskodawca 

złożył wniosek o odpis w formie elektronicznej - otrzyma 

odpis na swoją skrzynkę w ePUAP (jeśli posiada profil 

zaufany ePUAP).  Wielojęzyczne odpisy skrócone można 

dostać tylko w postaci papierowej. 
 

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego 

można pobrać w Urzędzie Stanu Cywilnego. We wniosku 

należy zaznaczyć rodzaj wnioskowanego aktu oraz 

załączyć potwierdzenie  dokonania opłaty skarbowej (jeśli 

dotyczy) oraz dokument, który potwierdzi interes prawny 

wnioskodawcy - gdy na tej podstawie ma być wydany 

odpis dotyczący innej osoby. Urzędnik przyjmujący 

wniosek może również poprosić o dokument tożsamości, 

do okazania. 

Opłata skarbowa wynosi: 

 22 zł - za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także 

za odpis wielojęzyczny), 

 33 zł - za odpis zupełny aktu stanu cywilnego. 

Czas oczekiwania na wydanie odpisu: 

Odpis zostanie wydany od razu, jeśli akt jest 

w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego, 

(dotyczy akt sporządzanych w rejestrze od 1 marca 2015 

roku). Akty sporządzone w papierowych księgach przed 

tą datą, muszą być do niego przeniesione. Dlatego też 

może to zająć więcej czasu: 

- w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożony 

został wniosek - jeśli złożony jest w USC, w którym jest 

akt w formie papierowej, ale nie został on jeszcze 

przeniesiony do rejestru, 

- w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożony 

został wniosek -  jeśli złożony jest w USC, który nie ma 

aktu w formie papierowej i nie został on jeszcze 

przeniesiony do rejestru. 

Ułatwieniem dla mieszkańców jest możliwość 

składania wniosków w USC Bulkowo o wydanie odpisów 

akt sporządzonych w innych USC (np. Płock, Płońsk, 

Warszawa), o tym, że odpis aktu jest już do odebrania 

pracownik USC informuje wnioskodawcę telefonicznie. 

Kierownik USC może odmówić wydania odpisu 

aktu stanu cywilnego wydając decyzję administracyjną 

o odmowie. Od tej decyzji przysługuje odwołanie w ciągu 

14 dni, do Wojewody, któremu podlega USC. Odwołanie 

musi być złożone za pośrednictwem Kierownika USC, 

który wydał decyzję. 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo 

w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bulkowie, tel. 24 265 20 

13 wew. 16. 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bulkowo 

Nr 155/XXII/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty od 1 stycznia 2017 r. obowiązują następujące 

miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami  

 

komunalnymi: 

1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane 

i odbierane selektywnie, w wysokości: 

a) 9,00 zł od gosp. dom. jednoosobowego, 

b) 18,00 zł od gosp. dom. dwuosobowego, 

c) 27,00 zł od gosp. dom. trzyosobowego, 
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d) 35,00 zł od gosp. dom. czteroosobowego, 

e) 42,00 zł od gosp. dom. pięcioosobowego, 

f) 48,00 zł od gosp. dom. sześcioosobowego, 

g) 53,00 zł od gosp. dom. siedmioosobowego, 

h) 57,00 zł od gosp. dom. ośmioosobowego, 

i) 59,00 zł od gosp. dom. dziewięcioosobowego lub 

większego, 

2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane 

i odbierane selektywnie, w wysokości: 

a) 15,00 zł od gosp. dom. jednoosobowego, 

b) 31,00 zł od gosp. dom. dwuosobowego, 

c) 45,00 zł od gosp. dom. trzyosobowego, 

d) 56,00 zł od gosp. dom. czteroosobowego, 

e) 67,00 zł od gosp. dom. pięcioosobowego, 

f) 77,00 zł od gosp. dom. sześcioosobowego, 

g) 85,00 zł od gosp. dom. siedmioosobowego, 

h) 91,00 zł od gosp. dom. ośmioosobowego 
 

i) 94,00 zł od gosp. dom. dziewięcioosobowego lub  

większego. 
 

Firma zajmująca się odbiorem i zagospodaro-

waniem odpadów jest wyłaniana w drodze 

nieograniczonego przetargu, w każdym postępowaniu 

najkorzystniejszą ofertę przedkładała firma Remondis Sp. 

z o. o. Od lipca 2013 r. podpisano już trzy umowy (okres 

obowiązywania pierwszej: od 1 lipca 2013 r. do 30 

czerwca 2014 r., następnej od 1 lipca 2014 r. do 31 

grudnia 2016 r. i kolejnej od 1 stycznia 2017 r. do 30 

czerwca 2019 r.). Pomimo corocznego wzrostu kosztów 

odbioru odpadów, stawki pozostawały na 

dotychczasowym poziomie. Zmiana wysokości opłaty w 

2017 roku jest podyktowana przez znaczący wzrost 

kosztów usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych wynikających z przetargu. 

Wysokość opłaty ponoszonej przez mieszkańców 

jest ustalona jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych 

podanych w deklaracji składanej do Wójta Gminy 

Bulkowo. Należy pamiętać, że w przypadku zmiany ilości  

osób zamieszkujących daną nieruchomość, właściciel 

nieruchomości ma obowiązek  w terminie 14 dni złożyć 

korektę deklaracji.  

W ramach opłaty, każdy z mieszkańców może 

wystawiać nielimitowane ilości odpadów podczas 

comiesięcznego odbioru; korzystać z Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który 

mieści się koło oczyszczalni ścieków i jest otwarty 

codziennie w godz. 8.00-14,00  wystawiać meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny podczas mobilnych zbiórek 

organizowanych dwa razy do roku; pozbyć się zużytych 

opon podczas corocznej zbiórki. 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

Gmina Bulkowo przystąpiła do realizacji projektu 

partnerskiego pn. „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 

Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. W ramach 

projektu partnerskiego zostaną przeprowadzone działania 

związane z tzw. głęboką termomodernizacją na 

budynkach użyteczności publicznej, mianowicie:  

- budynek remizy OSP w Bulkowie,  

- budynek remizy OSP w Worowicach,  

- budynek remizy OSP w Nadułkach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z życia Rady Gminy Bulkowo 

Rada Gminy Bulkowo w ubiegłym 2016 r. podjęła 

aż 79 uchwał na 11 Sesjach Rady Gminy. Radni poza 

sesjami uczestniczyli również w posiedzeniach komisji 

Rady Gminy: 

1. Komisja Rewizyjna – liczba spotkań 3, 

2. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – liczba 

spotkań 1, 

3. Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 

oraz ds. Samorządu – liczba spotkań 2, 

4. Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych – liczba 

spotkań 6, 

5. Komisja ds. Budżetu – liczba spotkań 3. 

Ponadto część zagadnień zawartych w planach 

pracy poszczególnych komisji realizowana była na 

wspólnych posiedzeniach komisji których liczba wyniosła 

11 spotkań, bądź Sesjach Rady Gminy, stąd mniejsza     

liczba indywidualnych posiedzeń niektórych w/w komisji. 
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Do najważniejszych uchwał z roku 2016 należą 

m.in.: 

1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

gminy Bulkowo do realizacji projektu 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

na terenie gmin ZGRP”, 

2. Uchwała w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bulkowo”, 

3. Uchwała w sprawie przyjęcia do opracowania 

i wdrożenia do realizacji projektu „ Wzmocnienie 

potencjału OSP poprzez zakup lekkiego samochodu  

ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem”, 

4. Uchwała w sprawie  realizacji zadania inwestycyjnego 

„Budowa studni głębinowej wraz z modernizacją SUW 

w Nowych Łubkach”, 

5. Uchwała w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego 

„Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej 

w m. Bulkowo i Daniszewo”, 



6. Uchwała w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego 

„Zakup rębaka – maszyny do rozdrabniania gałęzi”, 

7. Uchwała w sprawie przejęcia w zarząd od powiatu 

drogi Bulkowo- Osiek – Krubice, 

8. Uchwała w sprawie współpracy pomiędzy gminą 

Bulkowo a powiatem płockim w zakresie realizacji 

zadania „ Remont chodnika w m. Bulkowo”, 

9. Uchwała w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec 

zamiaru realizacji zadania inwestycyjnego „Składowisko 

odpadów niebezpiecznych w m. Sochocino - Praga”, 

10. Uchwała w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek nr ewid. 54, część 204, część 176 (droga), 55/1, 

55/3, 55/4 położonych w miejscowości Sochocino - Praga 

w obrębie geodezyjnym 0028 Sąchocino Praga i działek 

nr ewid.  1, 3, 4, część 5 (droga), część 121 położonych 

w miejscowości Sochocino-Czyżewo w obrębie 

geodezyjnym 0027 Sąchocino-Czyżewo w gminie 

Bulkowo, 

11. Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

z wykonania budżetu za 2015 r. 

Po ostatniej Sesji Rady Gminy Bulkowo 

poprosiliśmy Przewodniczącego Andrzeja Krokowskiego 

o kilka słów na temat pracy Rady w minionym 2016 r. 

Według Przewodniczącego ubiegły rok był bardzo 

trudny, intensywny, ale zarazem owocny.  „Rok 2016 nie 

szczędził nam niespodzianek zarówno tych miłych jak 

i tych fatalnych w skutkach.  W zeszłym roku Gminę 

Bulkowo nawiedziły kataklizmy pogodowe - najpierw 

wiosenne przymrozki, które wymroziły uprawy 

u rolników, następnie w czerwcu nadszedł  huragan, który 

w naszej gminie  wyrządził wiele szkód m. in. zniszczył 

dachy, a nawet całe budynki, pozrywał linie 

energetyczne oraz powywracał wiele drzew. 

Kolejnymi sprawdzianami dla nas Radnych 

i mieszkańców gminy były pożar biblioteki 

w Blichowie czy udaremniona próba budowy 

składowiska odpadów niebezpiecznych na terenie 

Gminy. Dzięki szybkim reakcjom Wójta przy 

współpracy z Radą Gminy, pracownikami Urzędu 

Gminy, Gospodarki Komunalnej, Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki 

Publicznej, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi 

z terenu naszej gminy, a także Sołtysami 

i mieszkańcami z wielu sytuacji udało nam się wyjść  

obronną ręką. Pomimo wielu przeciwności losu, jak 

wspomniałem na wstępnie rok 2016 był również 

bardzo owocny, gmina nie musiała zaciągać 

kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

ponieważ w budżecie gminy udało się 

wygospodarować kwotę 700 tys. zł. Jest to  

wyjątkowy rok w historii gminy, ponieważ wcześniej 

każdy rok kończył się zaciągnięciem kredytu. 

Znacznie lepsze będą teraz wskaźniki finansowe 

gminy, co jest efektem przemyślanej polityki 

finansowej z ostatnich lat. Podjęliśmy również 

79 uchwał m.in. w sprawie realizacji zadania 

inwestycyjnego „Budowa studni głębinowej wraz 

z modernizacją SUW w Nowych Łubkach”, 

inwestycja ta poprawi jakość świadczonej usługi 

w postaci zwiększenia ilości dostarczanej wody, 

dzięki czemu w suchych latach wody dla 

mieszkańców gminy nie zabraknie.” 

Apel mieszkanki - matki chorego Sebastiana 
 

Drodzy mieszkańcy gminy Bulkowo ! 

Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc dla 

chorego Sebastiana, małego mieszkańca wsi Szasty. 

Sebastian urodził się z rozszczepem kręgosłupa 

i przepukliną oponowo-rdzeniową. Do tego wodogłowie, 

pęcherz neurogenny, zespół krótkiego jelita i stopy 

końsko-szpotawe. Jedyną nadzieją na poprawę stanu 

zdrowia chłopca jest Terapia Komórkami Macierzystymi  

 

na którą został zakwalifikowany w Lublinie. Niestety, 

jest to terapia, której NFZ nie refunduje. Wszelkie koszty 

musimy pokryć sami. Sebastian został zakwalifikowany 

na 5 podań komórek. Koszt jednego wytworzenia to 

6 500,00 zł do tego dochodzą koszty pobytu w szpitalu - 

jedna doba wynosi 582,00 zł. 

Zbiórką na leczenie zajmuje się Fundacja 

„Siepomaga”   Pomóc   można   na    wiele    sposobów 
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m.in. : wysyłając SMS na nr 72365 o treści S5653 koszt  

SMS 2,46 Każdy może również wpłacić dowolną kwotę, 

klikając "Wesprzyj" na stronie:  

https://www.siepomaga.pl/sebastian-ladka 

Dostępne formy płatności: płatność kartą, PayPal, SMS, 

Blik przelew on-line, przelew tradycyjny (nr konta BPH)  

Odbiorca: Fundacja Siepomaga, ul. 27 Grudnia 9A/14, 

61-737 Poznań  

Nr konta: 65 1060 0076 0000 3380 0013 1425 

Tytułem: 5653  Sebastian Łądka darowizna  
 

Sport w Gminie Bulkowo 

III TURNIEJ PIŁKARSKI JUNIORÓW U-13 W BULKOWIE 

Na zakończenie ferii zimowych 2017 w hali 

sportowej w Bulkowie w dniu 24.02.2017 r. został 

rozegrany III Turniej Piłkarski Juniorów U-13 o Puchar 

Wójta Gminy Bulkowo.  

Rozgrywki uświetniły swoim udziałem takie Kluby 

jak Huragan Bodzanów, UKS Jutrzenka Rogtwórsk oraz 

ULKS Ciółkowo. Zmagania miały na celu zabawę 

sportową wśród dzieci. Pierwsze miejsce obroniła 

drużyna Akademii Piłkarskiej Zjednoczeni Bulkowo, 

na czele z Trenerem Marcinem Pikoniem, drugie miejsce 

zdobyła drużyna ULKS Ciółkowo pod wodzą Trenera 

Pawła Gackowskiego, natomiast trzecie miejsce zdobyła 

AP Zjednoczeni Bulkowo II. Kolejne miejsca w Turnieju 

zajęli odpowiednio UKS Jutrzenka Rogotwórsk, 

Huragan Bodzanów i Huragan Bodzanów II. Niezwykle 

fantastyczne drużyny stanowiły drużyny dzieci Huraganu 

Bodzanów, które, pomimo, iż były najmłodszymi 

drużynami tworzyły bardzo dobrą współpracę na czele 

z Trenerem Damianem Kłosińskim. Królem strzelców 

został Mateusz Borawski (AP Zjednoczeni Bulkowo II) – 

16 goli. Najlepszym Bramkarzem Turnieju został 

Zbigniew Mróz (Huragan Bodzanów). Piłkarzem Fair 

Play został Dawid Jabłoński (Huragan Bodzanów).  

Patronat Honorowy objął Wójt Gminy Bulkowo 

Gabriel Graczyk, natomiast organizatorem Turnieju był 

Klub Sportowy Zjednoczeni Bulkowo. Sponsor 

pucharów: Urząd Gminy Bulkowo. 

Dziękujemy wszystkim drużynom oraz ich 

Trenerom za uczestnictwo w Turnieju oraz stworzenie 

bardzo miłej, sportowej atmosfery w Bulkowie.  
 

V TURNIEJ SIATKARSKI W BULKOWIE 

 
 

 
 

W lutym 2017 r. odbyła się piąta odsłona Turnieju   

Siatkarskiego   w   Bulkowie   o   Puchar  Wójta   Gminy 
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Bulkowo. Począwszy tą edycję rozgrywek sportowych od 

roku 2013, udaje się cyklicznie każdego roku 

organizować siatkarskie zmagania w Bulkowie. 

Tegoroczne rozgrywki zostały zdominowane przez 

VT Lelice, którzy w okresie zimowym często odwiedzali 

halę w Bulkowie w ramach wewnętrznych sparingów. 

Drugie miejsce zdobyła drużyna Albatros Płock, 

natomiast ostatnie miejsce na podium ugrali gospodarze 

VT Zjednoczeni Bulkowo. MVP Turnieju został Piotr 

Domański (Albatros Płock).  

Dziękujemy wszystkim drużynom za przyjęcie 

zaproszenia oraz za udział w turnieju  

i wspólną rywalizację sportową.  

Klasyfikacja końcowa Turnieju: 

1. VT Lelice – 11 pkt 

2. Albatros Płock – 8 pkt 

3. VT Zjednoczeni Bulkowo – 5 pkt 

4. VT Zjednoczeni Bulkowo II – 3 pkt 

5. MVT Płock – 3 pkt 

Patronat Honorowy objął Wójt Gminy Bulkowo Gabriel 

Graczyk. 

Organizator: Klub Sportowy Zjednoczeni Bulkowo. 

Sponsor pucharów: Urząd Gminy Bulkowo. 

https://www.siepomaga.pl/sebastian-ladka


Informacja Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo

Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy 

Bulkowo przypomina, że zgodnie z Art. 9 ust. 2 ustawy 

z  dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.139 ze zm.): 

ZABRANIA SIĘ WPROWADZANIA DO URZĄDZEŃ 

KANALIZACYJNYCH: 

• odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie 

przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szcze-

gólności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, 

drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, 

nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym; 

• odpadów płynnych niemieszających się z wodą, 

a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas 

bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin 

cementowych; 

• substancji palnych i wybuchowych, których punkt 

zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85ºC, 

a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, 

karbidu, trójnitrotoluenu; 

• substancji żrących i toksycznych, a w szczególności 

mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, 

cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru 

i cyjanowodoru; 

• odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczegól-

ności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków 

z   kiszonek;     ścieków     zawierających    chorobotwórcze  

drobnoustroje po chodzące z: 

a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby 

zakaźne, 

b) stacji krwiodawstwa, 

c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których 

zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne, 

d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem 

zakaźnym pochodzącym od zwierząt. 

Ponadto zaleca się stosowanie preparatów 

biologicznych typu tabletki do szamb i kanalizacji służące 

do usuwania min. przykrych zapachów, redukują osady 

oraz udrażniają przewody i drenaż. Stosowanie środków 

chemicznych takich jak soda kaustyczna lub „kret” 

negatywnie wpływa na proces oczyszczania ścieków, co 

jest powodem wzrostu cen odbioru ścieków 

komunalnych.  

       W przypadku wprowadzania w/w odpadów do 

systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, 

o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy, czyli 

kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000 zł. 

Informujemy, że Gospodarka Komunalna będzie 

przeprowadzała kontrole w w/w zakresie i w przypadku 

stwierdzenia nielegalnego działania na szkodę 

poprawności funkcjonowania kanalizacji sanitarnej, 

niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie 

administracyjne w celu wymierzenia kary, o której mowa 

w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy. 

Harmonogram odbioru odpadów w 2017 roku                                          Psycholog oraz Terapeuta 

ds. uzależnień służą 

pomocą mieszkańcom 

Gminy Bulkowo 

W 2017 roku w Urzędzie 

Gminy Bulkowo, 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.  

Wszystkich mieszkańców 

z terenu Gminy Bulkowo 

zainteresowanych uzyskaniem 

bezpłatnej porady  oraz pomocy 

prosimy o wcześniejszy kontakt z 

pracownikami GOPS Bulkowo pod 

numer  tel. 24 265 20 13 wew. 13. 

Punkt darmowej pomocy prawnej we Włókach 

W 2017 roku na terenie Gminy Bulkowo 

nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w miejscowości 

Włóki w budynku Szkoły Podstawowej, Włóki 16 

w okresie od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 

poniedziałek- wtorek od godz. 9.00 do godz. 13.00.  

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bulkowo 

www.bip.bulkowo.pl zakładka Nieodpłatna pomoc 

prawna na terenie Powiatu Płockiego w 2017 roku.  

Strona 11 
 

http://www.bip.bulkowo.pl/


 

 

 

 

Biblioferie w Bulkowie

Zimowe ferie już za nami. Przygotowaliśmy dla 

najmłodszych wiele atrakcji i możliwości ciekawego 

spędzenia wolnego czasu. Cieszymy się, że wiele dzieci 

skorzystało z naszych propozycji i odwiedziło naszą 

bibliotekę główną i filię w Nowych Łubkach. Czas na 

podsumowanie akcji BIBLIOFERIE W BULKOWIE.  

Zaczęliśmy tradycyjnie - od spotkania z Jasiem 

i Małgosią, których uwalnialiśmy z domu Baby Jagi, 

a następnie dekorowaliśmy „Piernikowy domek”. 

W dniu św. Walentego pisaliśmy „Listy o M” oraz 

tworzyliśmy do nich butelkowe oprawy, a także 

dekorowaliśmy bibliotekę, tworząc wyjątkową atmosferę 

tego dnia. Następnie przenieśliśmy się do laboratorium 

chemicznego, gdzie najpierw poznaliśmy historię 

polskiej noblistki-  Marii Skłodowskiej-Curie, 

podróżowaliśmy w czasie, poznaliśmy zasady prawa 

odbicia światła i na koniec przeprowadziliśmy 

eksperyment chemiczny ze znikającym atramentem. Na 

warsztatach plastycznych poprowadzonych przez Panie 

ze Stowarzyszenia „Barwne Maki” wykonywaliśmy 

żonkile. Dlaczego akurat żonkile? Nasza biblioteka 

w kwietniu bierze udział w akcji społeczno- edukacyjnej 

„Łączy nas pamięć”, podczas której rozdawane będą 

przechodniom właśnie żonkile.  Zorganizowaliśmy 

także, zajęcia z okazji „Dnia Kota”, podczas tego 

spotkania dzieci wykonywały maski na bal 

karnawałowy. Był to dzień bogaty w zabawy 

integracyjne przy muzyce i konkursy. Nie mogło 

zabraknąć w naszym repertuarze spotkań – karaoke, 

czyli „Śpiewającej Biblioteki”, gdzie wszyscy wspólnie, 

a chętni także solo i w duecie, brali udział w zabawie. 

Repertuar był bardzo zróżnicowany, a osób chętnych do 

wzięcia udziału w zabawie konkursowej jeszcze więcej.  

Okazało się, że wszyscy potrafią pięknie śpiewać, a przy 

tym świetnie się bawić. Zwycięzcą konkursu został 

gimnazjalista, który otrzymał nagrodę główną – koszulkę 

z logo konkursu. Z okazji  Międzynarodowego Dnia 

Języka Ojczystego zorganizowaliśmy spotkanie 

z książką pt. „Rymowane dranie, czyli wiersze trudne 

niesłychanie”. Na zajęciach plastycznych wykonaliśmy 

„gniotka” w formie bałwana, a z talerzyków 

papierowych dzieci zrobiły   „Bałwana   XXL”.   

Z   kolei   podczas zajęć pt.   „Kolorowe  baloniki  

i  psotne   figliki”,  uczestnicy 

 
Ferie w Bulkowie 

wykonywali wielkanocne pisanki, ponadto odbyły się 

zabawy z balonami i uwielbianymi przez dzieci - bańkami 

mydlanymi. Zaplanowaliśmy także - wirtualną podróż 

dookoła świata. Uczestnicy spotkania dobrani w drużyny 

mieli za zadanie przeprawiać się przez dżunglę, pustynię, 

kanion, świat podwodny, muzeum i miasto Inków. 

Na zakończenie ferii w Nowych Łubkach odbyły się 

zajęcia kulinarne „BakeOFF-Ale ciacho!”, gdzie każde 

dziecko samodzielnie wykonało ciastko niespodziankę 

i inne mini-desery, a na zakończenie wszyscy wspólnie 

usiedli do słodkiego poczęstunku. Z kolei biblioteka 

w Bulkowie, w ostatni dzień  ferii  przygotowała warsztaty 

plastyczne, gdzie zostały wykonane wielkanocne ozdoby. 

Słodkim, ostatkowym poczęstunkiem podziękowała za 

wspólnie spędzony czas z dziećmi.  

 
Ferie w filii w Nowych Łubkach 

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział 

w zajęciach i spotkaniach. Mamy nadzieję, że sprawiły 

Wam wiele radości.  
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Wydawca: 

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

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO INFORMUJE, ŻE NOWYM DORADCĄ NA TERENIE GMINY 

BULKOWO ZOSTAŁA ANNA GAJEWSKA. DYŻURY BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W CZYTELNI GMINNEJ BIBLIOTEKI 

PUBLICZNEJ W BULKOWIE W KAŻDY WTOREK ORAZ CZWARTEK OD 730 DO 1530 

Kontakt tel.: 723 – 435 – 585, e-mail:  anna.gajewska@modr.mazowsze.pl  

Zapraszamy do współpracy. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie zaprasza na uroczystości z okazji jubileuszu  

70-lecia Biblioteki, które odbędą się w dniu 12 maja 2017 r. 

Szczegóły wkrótce ! 

mailto:anna.gajewska@modr.mazowsze.pl

