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Jubileusz 70 - lecia Biblioteki w Bulkowie
Maj w naszej bibliotece, jest miesiącem
szczególnym, w którym obchodzimy wspólnie z naszymi
Czytelnikami 70 – lecie powstania biblioteki na terenie
Gminy Bulkowo.
W piątek 12 maja 2017 r. odbył się uroczysty
jubileusz z okazji 70 urodzin Biblioteki w Bulkowie,
której współgospodarzem był Wójt Gminy Bulkowo
Gabriel Graczyk. W tym uroczystym dniu swoją
obecnością zaszczycili nas m.in.: Wicestarosta Powiatu
Płockiego Iwona Sierocka, Dyrektor Wydziału Edukacji,
Kultury i Spraw Społecznych Małgorzata Struzik,
Dyrektor Książnicy Płockiej Joanna Banasiak wraz
z pracownikami obecnymi oraz emerytowanymi, Radny Powiatu Płockiego Andrzej Kuliński, Przewodniczący
Rady Gminy Bulkowo Andrzej Krokowski oraz Radni, Tomasz Kolczyński Sekretarz Gminy, Przewodnicząca
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku Bogumiła Tobota, dyrektorzy i pracownicy szkół z terenu
Gminy Bulkowo, dyrektorzy zaprzyjaźnionych bibliotek z powiatu płockiego, kierownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bulkowie, Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo. Przedstawiciele
ze: stowarzyszeń, klubu seniora, prezesi straży pożarnych, klubów sportowych, sołtysi, emerytowani pracownicy
biblioteki oraz czytelnicy.
Na początku Dyrektor Biblioteki Natalia Maćkiewicz przywitała gości oraz przedstawiła historię i dorobek
biblioteki na przestrzeni lat. W swym wystąpieniu podziękowała władzom samorządowym dostrzegającym
potrzeby rozwoju kulturalnego, za zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz wszystkim instytucjom
i współpracownikom, którzy cały czas przyczyniają się do jej sukcesu.
(ciąg dalszy na str 2)

Wójt Gminy Bulkowo
oraz

Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo
wraz z Radnymi
serdecznie zapraszają na

VII DNI BULKOWA
oraz XV FESTYN RODZINNY
Stowarzyszenia „NASZA PRZYSZŁOŚĆ”,
które odbędą się w dniach

17-18 czerwca 2017 r.
program
na str. 2
° Informacje
dla mieszkańców

W numerze:
° Jubileusz 70-lecia Biblioteki w Bulkowie
(dokończenie) str. 2-3
° Finał II konkursu ekologicznego w Gminie
Bulkowo pn. „Środowisko naturalne i ekologia
w Naszej Gminie"… str. 3-4
° Projekt "Bądź aktywny - Szkoła Seniora" str. 4
° Konferencja podsumowująca projekt „Mamy
plan – mobilizacja społeczności Gminy Bulkowo
na rzecz jej rozwoju” str. 5-6
° VII Gminne obchody Dnia Świętego Floriana str. 6
° Inwestycje str. 7-9
° Przedszkolak w świecie poezji, czyli I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków
w Gminie Bulkowo str. 8-10
° I Turniej Piłkarski Jednostek OSP o Puchar
Wójta Gminy Bulkowo... str. 10
° Bezpłatny mobilny system powiadamiania
i ostrzegania Gminy Bulkowo str. 11-12
Strona 1

I Dzień – 17.06.2017 r. (sobota)
09.00 - 9.10
Oficjalne otwarcie dnia sportowego przez Wójta Gminy Bulkowo (hala ZSO Bulkowo),
09.10 - ok.16.30 Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej oraz Piłki Nożnej (hala ZSO Bulkowo),
10.00 - 10.10
Oficjalne otwarcie Turniejów Piłki Nożnej i Plażowej Piłki Siatkowej przez Wójta Gminy Bulkowo
(Stadion Piłki Nożnej w Bulkowie),
10.10 - ok. 16.30 Turniej Piłki Nożnej Sołectw - miejsce: Stadion Piłki Nożnej w Bulkowie,
10.10 - ok. 16.30 Turniej Plażowej Piłki Siatkowej - miejsce: boisko do plażowej piłki Siatkowej w Bulkowie (osiedle
mieszkaniowe),
11.00 - 15.00
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”,
13.00 - 15.00
Turniej Sołectw (teren przy ZSO w Bulkowie),
14.00 - 17.00
Wspólny grill dla uczestników rozgrywek sportowych.
II Dzień – 18.06.2017 r. (niedziela)
13.30
14.30
14.30
14.40
14.55
15.25
15.40
15.50

15.00 - 18.00
15.00 - 20.00
15.00 - 18.00
17.00
18.00
19.15
20.00
24.00

Msza Święta w Kościele Trójcy Świętej w Bulkowie (wspólny przemarsz na plac uroczystości),
Występy artystyczne:
Szkoła Podstawowa w Nowych Krubicach,
ZSO w Bulkowie,
Zespół Awangarda,
ZSO w Blichowie,
Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach,
Oficjalne rozpoczęcie uroczystości oraz przemówienia zaproszonych gości
- wręczenie stypendium Wójta Gminy Bulkowo,
- wręczenie nagród i wyróżnień,
Stoiska wystawowe, wesołe miasteczko oraz inne atrakcje,
Kawiarenka Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”, konkursy, zabawy dla dzieci, Turniej Tenisa
Stołowego oraz Kiermasz Staroci,
Darmowa grochówka dla wszystkich uczestników imprezy,
Występ Gwiazdy wieczoru – GrooveBusterz,
Występ Gwiazdy wieczoru – B-QLL,
Wręczenie nagród w Turnieju Sołectw,
-Występ zespołu The Voice Orchiestra,
Zabawa Taneczna
Zakończenie

Jubileusz 70 - lecia Biblioteki w Bulkowie (dokończenie)
i Zarządu Powiatu Płockiego złożyły życzenia i prezenty
dla biblioteki. Miłe słowa popłynęły również z ust
Dyrektor Książnicy Płockiej Joanny Banasiak oraz
dyrektorów bibliotek z powiatu płockiego. Kilka
wspomnień przytoczyła emerytowana dyrektor biblioteki
Barbara Gruszczyńska-Fałata. Gorące podziękowania
zostały skierowane do wszystkich, którzy zechcieli wziąć
udział w uroczystości, za wspaniałe, pełne otuchy słowa,
serdeczne życzenia i prezenty.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Bulkowo
Gabriel
Graczyk,
który
wyraził
wdzięczność
pracownikom biblioteki za wkład pracy w rozwój
kulturalny naszej społeczności, przekazując Dyrektor
Biblioteki oraz wszystkim Pracownikom, zarówno
obecnym, jak i emerytowanym - gratulacje oraz kwiaty.
Z kolei Wicestarorsta Powiatu Płockiego Pani Iwona
Sierocka wraz z Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury
Panią Małgorztą Struzik w imieniu własnym oraz Rady
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Następnie odbył się wspaniały występ artystyczny
przygotowany przez Magdalenę Sołtysiak oraz Mikołaja
Kaflińskiego. W uroczystości uczestniczyła również
pisarka książek dla dorosłych Magdalena Witkiewicz,
która w swoim wystąpieniu w sposób zabawny i ciekawy
opowiadała zebranym o swej twórczości i drodze do
pisarstwa.
Podszas
Święta
nie
mogło
zabraknąć
urodzinowego tortu, który był punktem kulinacyjnym
naszej imprezy. Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać
się z przygotowanymi w bibliotece: wystawą "Biblioteka
w latach 1947-2017", „Czym książka bogata – czyli biuro
rzeczy znalezionych w książkach” oraz regałem
prezentującym "Białe Kruki", czyli najstarsze książki
w bibliotece.
Jubileusz był okazją do zaprezentowania dorobku

placówki, przybliżenia jej historii, wspomnień, refleksji
i podsumowań dokonań w 70-letniej historii biblioteki.

Szczególne podziękowania za nieocenioną pracę
i trud włożony w przygotowania do naszego Święta
składam pracownikom: Urzędu Gminy, Gospodarki
Komunalnej, a w szczególności Biblioteki.

Finał II konkursu ekologicznego w Gminie Bulkowo pn. „Środowisko naturalne
i ekologia w Naszej Gminie" dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
W dniu 24 maja 2017 roku odbył się finał
II konkursu ekologicznego w Gminie Bulkowo
pn.
„Środowisko naturalne i ekologia w Naszej Gminie"
Konkurs został dofinansowany przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz ze środków Gminy Bulkowo.
Tematyką konkursu plastyczno - technicznego była
wiedza o środowisku naturalnym i ekologii w Gminie
Bulkowo. 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 był zorganizowany 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
oraz
samodzielności wykonania.
Zostało wręczonych 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 – Adrian Zając – Józwiak – Szkoła Podstawowa
w Nowych Łubkach,
II miejsce – Oskar Gajewski – Szkoła Podstawowa
w Bulkowie,
III miejsce – Maja Zakrzewska – Szkoła Podstawowa
w Blichowie.
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kategoria klasa I-III
I miejsce – Julia Sadkowska – klasa II Szkoła
Podstawowa w Nowych Łubkach,
II miejsce – Karolina Atleńska – klasa I Szkoła
Podstawowa w Blichowie,
III miejsce – Wiktoria i Natalia Wolińskie – klasa II
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 – Anna Lewandowska – klasa IV Szkoła
Podstawowa w Blichowie.
kategoria Gimnazjum
I miejsce – Karolina Cytacka – klasa III
Gimnazjum w Blichowie,
II miejsce – Paweł Wojtas – klasa II
Gimnazjum w Blichowie,
III miejsce – Natalia Pęcherzewska – klasa II
Gimnazjum w Blichowie.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Blichowie
otrzymał rzutnik multimedialny za największą
liczbę laureatów w konkurise ekologicznym.
Wszystkim
uczestnikom
serdecznie
gratulujemy oraz dziękujemy za udział
i zaangażowanie.

Projekt "Bądź aktywny - Szkoła Seniora"
Spółdzielnia
Socjalna
Osób Prawnych "Centrum
Usług
Środowiskowych"
w Drobinie we współpracy
z Gminą Bulkowo w okresie od
01.05.2017
r.
do
dnia
31.10.2017 r. realizuje projekt pn. "Bądź aktywny Szkoła Seniora" współfinansowany w ramach Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności
społecznej i poprawa jakości życia 45 osób starszych
z terenu gminy Bulkowo poprzez wsparcie edukacyjne,
aktywizacyjne oraz działania integracyjne.
W ramach projektu zostały zaplanowane
następujące zadania:
1. Zadanie – Warsztaty Edukacyjne dla seniorów:
I. Warsztaty edukacyjne p.n. Nauka przez całe życie.
DLACZEGO WARTO?
1 dniowe zajęcia warsztatowe. Celem warsztatów jest
zwiększenie aktywności osób starszych, upowszechnianie
form ciekawego i pożytecznego spędzania wolnego
czasu, przezwyciężanie stereotypów oraz umacnianie
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zainteresowania edukacją przez całe życie.
Okres realizacji - czerwiec 2017 r.
II. Warsztaty edukacyjne p.n. ". PASJONADA - czyli co
drzemie we mnie?
2 dniowe warsztaty wyjazdowe. Warsztaty mają na celu
zmotywowanie osób starszych do działania, pokazanie
jak ważny jest rozwój zainteresowań i pasji. Warsztaty
mają również na celu zwiększenie umiejętności z zakresu
budowania relacji międzyludzkich, sposobu wyrażania
interakcji uczuć i postaw.
Okres realizacji - lipiec 2017 r.
III. Warsztaty edukacyjne p.n.: „AKTYWNY Senior to
ZDROWY Senior”
1 dniowe zajęcia warsztatowe. Celem warsztatów jest:
promocja zdrowego trybu życia, dzięki któremu zwiększa
się szansa na uniknięcie wielu chorób, zwiększenie
aktywności osób starszych w różnych dziedzinach życia,
zapoznanie z właściwymi nawykami żywieniowymi,
pokazanie sposobów układania diet, pokazanie wpływu
jedzenia oraz codziennych ćwiczeń na nasz organizm.
Okres realizacji – wrzesień 2017 r.
Zadanie 2 – Zajęcia z zakresu aktywności fizycznej zajęcia Nordic walking.

Celem warsztatów jest zwiększenie aktywności fizycznej
osób starszych, promocja zdrowego stylu życia,
zainspirowanie do częstej aktywności fizycznej i dbania
o stan zdrowia.
Okres realizacji – czerwiec - październik 2017 r.
Zadanie 3 - Dzień Seniora.

W ramach projektu zaplanowane jest zorganizowanie
spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora.
Spotkanie
pozwoli
to
na
zacieśnienie
więzi
międzypokoleniowych, rodzinnych i społecznych. Celem
spotkania będzie uwrażliwienie środowiska na problemy
osób starszych.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT „MAMY PLAN – MOBILIZACJA
SPOŁECZNOŚCI GMINY BULKOWO NA RZECZ JEJ ROZWOJU”

W dniu 21 kwietnia 2017 r. w remizie OSP
w Bulkowie, odbyła się konferencja podsumowująca
realizację projektu pn. „Mamy plan – mobilizacja
społeczności gminy Bulkowo na rzecz jej rozwoju”
w ramach, którego został opracowany Gminny Program
Rewitalizacji dla Gminy Bulkowo na lata 2017-2025.

Otwarcia konferencji dokonał Gabriel Graczyk
Wójt Gminy Bulkowo, który omówił potrzebę realizacji
projektu „Mamy plan – mobilizacja społeczności gminy
Bulkowo na rzecz jej rozwoju”, zasadność opracowania
dokumentu strategicznego jakim jest Gminny Program
Rewitalizacji i wpływ jego posiadania na rozwój Gminy
Bulkowo.
W konferencji wzięli udział mieszkańcy Gminy
Bulkowo, Radni Gminy Bulkowo, Dyrektorzy Szkół,
Sołtysi,
lokalni
przedsiębiorcy,
przedstawiciele
Ochotniczych Straży Pożarnych, pracownicy Urzędu
Gminy Bulkowo, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bulkowie, Gospodarki Komunalnej, przedstawiciele
organizacji pozarządowych.
Referat pn. „Rewitalizacja szansą rozwoju
społeczno-gospodarczego”
przedstawił
prelegent
Krzysztof Choromański, który omówił główne założenia
rewitalizacji,
jej
wpływ
na
rozwój
obszaru
zdegradowanego oraz zatrzymanie negatywnych zjawisk
na zdefiniowanym terenie.
Następnie głos zabrał Ireneusz Kamiński – ekspert
opracowujący Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy
Bulkowo na lata 2017-2025. Przybliżył uczestnikom
konferencji problematykę realizacji i planowanego
przebiegu rewitalizacji na zdefiniowanym obszarze
gminy Bulkowo. Szczegółowo przedstawił obszar
rewitalizacji podzielony na pięć podobszarów, w które
zostało wpisanych 51 podstawowych przedsięwzięć
i 16 dodatkowych. Omówił także 7 przedsięwzięć
znajdujących się poza obszarem rewitalizacji.

Zaplanowane przedsięwzięcia w poszczególnych
podobszarach:
Podobszar nr 1 – Bulkowo-Kolonia, do najważniejszych
działań rewitalizacji na tym podobszarze zostały
określone:
 Ukształtowanie przestrzeni publicznej w centrum
Bulkowo-Kolonii,
 Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Bulkowie do
potrzeb osób niepełnosprawnych,
 Urzędu Gminy Bulkowo,
 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości
Bulkowo,
 Budowa/modernizacja
chodników/ścieżek/szlaków
rowerowych w Bulkowie.
Podobszar nr 2 – Blichowo, do najważniejszych działań
rewitalizacji na tym podobszarze zostały określone:
 Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego
przy SP w Blichowie,
 Budowa/modernizacja
chodników/ścieżek/szlaków
rowerowych w Blichowie,
 Budowa Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Blichowie,
 Budowa „siłowni pod chmurką” w Blichowie,
 „Żyjące świetlice”.
Podobszar nr 3 – Nowe Łubki, do najważniejszych
działań rewitalizacji na tym podobszarze zostały
określone:
 Budowa studni głębinowej wraz z przebudową SUW
w Nowych Łubkach,
 Budowa „siłowni pod chmurką” w Nowych Łubkach,
 Modernizacja drogi nr 290404W Nowe Łubki,
 Przebudowa istniejącego budynku na cele mieszkaniowe w Nowych Łubkach,
 Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Nowych
Łubkach do potrzeb osób niepełnosprawnych,
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 Budowa/modernizacja
chodników/ścieżek/szlaków
rowerowych w Nowych Łubkach.
Podobszar nr 4 – Pilichowo (osiedle mieszkaniowe), do
najważniejszych działań rewitalizacji na tym podobszarze
zostały określone:
 Budowa placu zabaw i świetlicy wiejskiej na osiedlu
w Pilichowie,
 Rekultywacja stawu w Pilichowie i zagospodarowanie
jego otoczenia na cele rekreacyjne,
 „Wspólnota się opłaca”,
 Budowa utwardzonej drogi wewnętrznej i chodnika na
osiedlu w Pilichowie.
Podobszar nr 5 – Osiek (osiedle mieszkaniowe), do
najważniejszych działań rewitalizacji na tym podobszarze
zostały określone:
 Utworzenie świetlicy na osiedlu w Osieku w dawnej
kotłowni,
 Budowa boiska sportowego,
 Budowa utwardzonej drogi wewnętrznej i chodnika na
osiedlu w Osieku,
 Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiek,
 „Wspólnota się opłaca”,
 Modernizacja drogi nr 290426W Osiek.
Ponadto w Gminny Program Rewitalizacji dla
Gminy Bulkowo zostały wpisane przedsięwzięcia

znajdujące
się
poza
obszarem
rewitalizacji.
Przedsięwzięcia te mają jednak duży wpływ na jakość
życia osób zamieszkujących obszar rewitalizacji. Są to:
 Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
(GOKiR)
w
zespole
dworsko-parkowym
w Worowicach,
 Zagospodarowanie dla celów rekreacyjnych stawu
w Słupcy wraz z terenem przyległym,
 Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Nadułkach,
 Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej
w Bulkowie,
 Utworzenie mini-muzeum prezentującego historię
i kulturę Gminy Bulkowo,
 Rewitalizacja dworu i parku w Worowicach na
potrzeby GOKiR,
 Rewitalizacja dworu i parku w Nadułkach na potrzeby
Dziennego
Domu
Seniora
i
mini-muzeum
prezentującego historię i kulturę Gminy Bulkowo.
Podsumowania konferencji dokonał Wójt Gminy
Bulkowo,
który
podziękował
wszystkim
za
zaangażowanie w realizację projektu, poświęcony czas
i wkład wiedzy. Przedstawił kolejne kroki do finalizacji
projektu, a więc przyjęcie Gminnego Programy
Rewitalizacji dla Gminy Bulkowo na lata 2017-2025
podczas najbliższej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

VII GMINNE OBCHODY DNIA ŚWIĘTEGO FLORIANA
W sobotę 6 maja 2017 r. druhowie z Gminy Gminy Bulkowo, wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy
Bulkowo uroczyście obchodzili Dzień Świętego pamięć zmarłych strażaków.
Floriana, patrona wszystkich przedstawicieli zawodów
związanych z pracą z ogniem czyli strażaków, hutników
i koksowników, kominiarzy, garncarzy oraz piekarzy.
Świętowanie rozpoczęło się Mszą Św. o godz.
15.00 w intencji strażaków i ich rodzin w kościele
pw. Trójcy Świętej w Bulkowie pod przewodnictwem
ks. proboszcza Sławomira Trzaski. W trakcie
nabożeństwa Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk
serdecznie pogratulował ks. Sławomirowi mianowania
przez ks. Biskupa Piotra Liberę na Kapelana Gminnego
ZOSP RP w Bulkowie.
Wójt Gminy Bulkowo podczas przemówienia
podziękował za przybycie Prezesowi Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Płocku Druhowi
Hilaremu Januszczykowi, Wiceprzewodniczącemu Rady
Powiatu Płockiego Apolinaremu Gruszczyńskiemu,
Sekretarzowi
Gminy
Bulkowo
Tomaszowi
Kolczyńskiemu, Radnym z terenu Gminy Bulkowo,
Sołtysom, Druhom z OSP Kadłubowo, Pracownikom
Urzędu Gminy Bulkowo oraz mieszkańcom.
Szczególne podziękowania składamy osobom
odpowiedzialnym za organizację uroczystości: druhom
z OSP Nowe Łubki, a także Radnemu z Gminy Bulkowo
Po zakończonej Mszy Świętej uczestnicy Bogdanowi Matczakowi pełniącemu funkcję V-ce
obchodów udali się do Remizy Strażackiej OSP Prezesa OG ZOSP RP, Komendantowi Gminnemu OG
w Pilichówku
na
dalszą
część
uroczystości. ZOSP RP Piotrowi Kaźmierowskiemu oraz pracownikom
Po przywitaniu zaproszonych gości, przez gospodarza Gospodarki Komunalnej.
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Inwestycje
DOPOSAŻENIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SPRZĘT

W ostatnich miesiącach na potrzeby usprawnienia
prac wykonywanych przez Gospodarkę Komunalną przy
Urzędzie Gminy Bulkowo zostały dokonane kolejne
zakupy sprzętu. Pod koniec 2016 roku zakupiono nowy
rębak do gałęzi za kwotę 7 500,00 zł. Wykorzystywany
on jest do porządkowania wyciętych krzaków i gałęzi
drzew. Przy jego pomocy znacznie skróci się czas
potrzebny dotąd na załadunek i wywózkę. Rębak będzie
agregowany wraz z zakupionym w kwietniu 2017 roku
ciągnikiem rolniczym.

URSUS C-360 wraz z ładowaczem czołowym
TUR (19 000,00 zł) to już drugi ciągnik w zasobach
Gminy. Jego zakup był konieczny w związku z rosnącą
ilością prac do wykonania.

Zakupiony w styczniu rozsiewacz Piast RCW5
(8000,00 zł), jest wykorzystywany do posypywania
piaskiem dróg gminnych w okresie zimowym jak
również dróg o nawierzchni bitumicznej w okresie
wysokich temperatur.

Obecnnie pracownicy Gospodarki Komunalnej jak
również
osoby
zatrudnione
przy
współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku wykonują prace
w postaci: przebudowa chodnika w Bulkowie, wycinanie
krzewów przy drogach gminnych oraz ich zrąbkowanie,
koszenie terenów zielonych (boisk, parków, terenów
oczyszczalni oraz stacji uzdatniania wody, przydrożnych
rowów).

REMONT CHODNIKA W BULKOWIE

W dniu 23.05.2017 r. zostały zakończone prace
związane z ,,Remontem chodnika w ciągu drogi
powiatowej Nr 2935W Rogozino-Blichowo-Bulkowo”
Inwestycja została wykonana przez Gminę Bulkowo
w partnerstwie z Powiatem Płockim. Remont chodnika
polegał na:
- demontażu istniejącego chodnika przez Gospodarkę

Komunalną przy Urzędzie Gminy Bulkowo,
- wykonaniu chodnika ze środków budżetowych Gminy
Bulkowo przez firmę MR Bruk Mariusz Rakowski
z Rogowa za kwotę 89 500,00 zł brutto, natomiast
materiały potrzebne do wykonania zadania tzn. kostka,
krawężniki i obrzeża zapewnił Powiat Płocki.
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BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NA STACJI UZDATNIANIA WODY W NOWYCH ŁUBKACH

Jedną
z
najważniejszych
inwestycji
przeprowadzonych w roku 2017 była budowa studni
głębinowej na stacji uzdatniania wody w Nowych
Łubkach. Głównym celem tego zadania jest
zabezpieczenie, w przypadku awarii studni już istniejącej,
bieżącej wody dla 17 miejscowości Gminy Bulkowo.
Łączna długość sieci wodociągowej obejmująca obszar
działania SUW w Nowych
Łubkach
to
94,5 km.
Odwiert został wykonany
na głębokość 82 m p.p.t.
Obecnie wydajność nowo
wybudowanej studni to 54
m3 wody/ godz. Całkowity
koszt
inwestycji
125
681,40 zł. (117 686,40 zł –
koszt robocizny, 7 995,00
zł – koszt dokumentacji).
Gmina
Bulkowo
wystąpiła z wnioskiem do
WFOŚiGW o przyznanie
pożyczki w wysokości 130 000,00 zł na pokrycie kosztów
wybudowania studni w Nowych Łubkach. Spłata
zobowiązania może zostać pomniejszona o 30% pod
warunkiem przeznaczenia powyższych środków na cel
związany z inwestycją proekologiczną taką jak
modernizacja SUW we Włókach.
W obecnych czasach dość często można
zaobserwować zjawisko występowania długotrwałej

suszy. Woda jest podstawowym artykułem pierwszej
potrzeby i elementem kształtującym środowisko życia,
stąd nasza dbałość o to żeby zawsze docierała do kranów
i była odpowiedniej jakości.

ROZPOCZĘTE PRACE TERMOMODERNIZACJI REMIZ W GMINIE BULKOWO

Gmina Bulkowo wspólnie z Związkiem Gmin
Regionu Płockiego (ZGRP) przystąpiła do realizacji
projektu partnerskiego pn. „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na
terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.
W ramach projektu rozpoczęte zostały działania
termomodernizacyjne na budynkach remiz:
- OSP w Bulkowie,
- OSP w Worowicach,
- OSP w Nadułkach.
Planowany termin zakończenia projektu – luty 2018 r.
Przebudowa budynku Urzędu Gminy Bulkowo - wejście główne z klatką schodową

W nawiązaniu do artykułu, zamieszczonego
w Kurierze Gminy Bulkowo nr 2/2016 informujemy, że
Gmina Bulkowo uzyskała ze Starostwa Powiatowego
w Płocku zatwierdzenie projektu budowlanego wraz
z pozwoleniem na przebudowę budynku Urzędu Gminy,
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które obejmie wejście główne oraz klatkę schodową.
W związku z rosnącą liczbą zadań zleconych, które
realizuje Gmina wzrasta również liczba mieszkańców
codziennie odwiedzających Urząd. Z tego powodu dla
zapewnienia bezpieczeństwa interesantów oraz praco-

wników jesteśmy zmuszeni do przebudowy istniejącego konieczności przeprowadzenia w/w inwestycji proszę
wejścia wraz z klatką schodową - tym bardziej, że o kontakt z tut. Urzędem.
zwracają na to szczególną uwagę instytucje uprawnione
do kontroli.
Modernizacja budynku
na podstawie zatwierdzonego
projektu pozwoli uniknąć
wyłączenia głównego wejścia
z użytkowania w najbliższej
przyszłości. Po zakończeniu
prac budynek będzie spełniał
również
obecne
normy
bezpieczeństwa, w szczególności wyeliminuje istniejące
bariery architektoniczne dla
osób niepełnosprawnych.
W przypadku uwag,
bądź propozycji odnośnie
BIEŻĄCE UTRZYMANIE ORAZ REMONT GMINNYCH I LOKALNYCH DRÓG GRUNTOWYCH

W roku 2017 w ramach ,,Bieżącego utrzymania
oraz remontu gminnych i lokalnych dróg gruntowych na
terenie Gminy Bulkowo w 2017 roku” gmina
przeznaczyła 6000 ton żwiru. Wykonawcą, który został
wyłowiony w trybie zapytania ofertowego jest firma
U.S.T. Handel Żwirem Mariusz Guziński, Nowy Podleck.
Wszelkie zgłoszenia dotyczące potrzeb nawiezienia
żwirem dróg prosimy zgłaszać do Gospodarki
Komunalnej przy UG Bulkowo pod nr tel. 24 265-23-48
wew. 12

(remont drogi w sołectwie Daniszewo)

Przedszkolak w świecie poezji, czyli I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Przedszkolaków w Gminie Bulkowo
W dniu 17 maja 2017 r. odbył się w Szkole
Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Nowych
Krubicach I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Przedszkolaków
pt. "Bohaterowie
dziecięcej
wyobraźni". Pomysłodawczynią konkursu jest Andżela
Radzikowska, nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Z kolei organizatorami - Szkoła Podstawowa w Nowych
Krubicach we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną
w Bulkowie.
W eliminacjach wzięło udział 35
dzieci ze
wszystkich punktów i oddziałów przedszkolnych z terenu
Gminy Bulkowo. Celem konkursu było rozwijanie
zamiłowania do poezji i czytelnictwa oraz upowszechnianie kultury żywego słowa.
W ciekawie przygotowanej scenerii recytowano
wiersze znanych polskich autorów. Patronat nad
konkursem objął Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo
Andrzej Krokowski. Podczas konkursu obecny był
również Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk.
Dzieci oceniała komisja, złożona z przedstawicieli
biblioteki oraz oddziałów i punktów przedszkolnych.
Podczas obrad jury dzieciom zorganizowano poczęstunek
oraz zabawę taneczną.

Laureaci w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Kategoria wiekowa 4-latki:
I miejsce – Lena Garlej PP we Włókach
II miejsce – Filip Lewandowski PP w Worowicach
III miejsce – Mikołaj Siedlich PP w Blichowie
Wyróżnienie – Marta Wiktorzak OP Nowe Krubice
Wyróżnienie – Filip Jakubiak PP Blichowo
Nagroda za „Super kostium” – Weronika Kusy PP
Blichowo
Nagroda za „Super kostium” – Joanna Szcześniak OP
Nowe Krubice
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Kategoria wiekowa 5-latki:
I miejsce – Kornelia Ogieniewska OP Bulkowo
II miejsce – Piotr Tybuś OP Blichowo
III miejsce – Natalia Wachol PP we Włókach
Wyróżnienie – Julian Cios OP Bulkowo
Wyróżnienie – Alicja Gronczewska OP Nowe Łubki
Nagroda za „Super kostium” – Antoni Frankiewicz OP
Bulkowo
Nagroda za „Super kostium” – Zuzanna Ostrowicka PP
Blichowo
Kategoria wiekowa 6-latki:
I miejsce –Maja Kowalska OP Blichowo
II miejsce – Cezary Przeradzki OP Bulkowo
III miejsce – Aleksandra Pydyn OP Bulkowo
Wyróżnienie – Maja Słupecka OP Nowe Łubki
Wyróżnienie – Aleksandra Jaska OP Nowe Krubice
Nagroda za „Super kostium” – Zofia Przedpełska OP
Blichowo
Nagroda za „Super kostium” – Maja Wardzińska OP
Bulkowo
Dyplomy oraz nagrody zwycięzcom wręczali: Wójt
Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk, Przewodniczący Rady
Gminy
Andrzej
Krokowski,
Dyrektor
Szkoły
Podstawowej w Krubicach Agnieszka Jakubiak oraz
Dyrektor GBP w Bulkowie Natalia Maćkiewicz. Ponadto
upominki otrzymali wszyscy uczestnicy. Specjalne
podziękowania zostały złożone na ręce wychowawców,
którzy przygotowali dzieci do udziału w konkursie.

Sponsorami konkursu i jednocześnie fundatorami nagród
byli: Bank Spółdzielczy w Staroźrebach, Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej w Nowych Krubicach, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Nowych Krubicach, „MRBRUK” Mariusz Rakowski, Gminna Biblioteka
Publiczna w Bulkowie oraz rodzice uczniów oddziału
przedszkolnego w Nowych Krubicach.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, wszystkim
uczestnikom oraz ich opiekunom dziękujemy za pracę
włożoną w przygotowanie ciekawych interpretacji.
Składamy również podziękowania za udział wszystkim
Oddziałom i Punktom Przedszkolnym z terenu Gminy
Bulkowo oraz sponsorom.

I TURNIEJ PIŁKARSKI JEDNOSTEK OSP O PUCHAR WÓJTA GMINY BULKOWO
GABRIELA GRACZYKA ORAZ ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W BULKOWIE
W dniu 1 kwietnia 2017 r. w hali sportowej
w Bulkowie odbył się pierwszy turniej piłkarski jednostek
OSP o Puchar Wójta Gminy Bulkowo Gabriela Graczyka
oraz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bulkowie.
Do rozgrywek zgłosiły się wszystkie jednostki OSP
z terenu Gminy Bulkowo. Wszystkim Strażakom należą
się ogromne brawa za aktywność sportową, wspólną
integrację, bardzo dobrą atmosferę, a przede wszystkim za
grę fair play, dzięki czemu nikt nie odniósł kontuzji. Nad
bezpieczeństwem czuwali organizatorzy, sędziowie oraz
pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia w Bulkowie Ewa
Małkiewicz.
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Patronat honorowy objął Wójt Gminy Bulkowo
Gabriel Graczyk.
Organizatorzy turnieju:
- Urząd Gminy Bulkowo
- ZOG ZOSP RP w Bulkowie
- Klub Sportowy „ZJEDNOCZENI” Bulkowo
KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU:
1. OSP Bulkowo - 15 pkt
2. OSP Worowice - 10 pkt
3. OSP Pilichówko - 9 pkt
4. OSP Blichowo - 5 pkt
5. OSP Nadułki - 4 pkt
6. OSP Nowe Łubki - 0 pkt
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