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VII Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

10 Listopada 2017 r. w 99-tą rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości na terenie Parafii Świętej Anny w Blichowie 

odbyły się VII Gminne Obchody Narodowego Święta 

Niepodległości. 

Uroczystość zgodnie z tradycją rozpoczęła się od Mszy 

Świętej celebrowanej przez Proboszcza Parafii Świętej Anny 

w Blichowie ks. Włodzimierza Dzieńkowskiego, który skierował 

do wszystkich uczestników kazanie o głębokich treściach 

religijnych i patriotycznych. Następnie mieszkańców Gminy 

Bulkowo oraz zaproszonych gości przywitał Gospodarz Gminy Bulkowo – Gabriel Graczyk. W przemówieniu 

przybliżył ogromną rangę Narodowego Święta Niepodległości, to 11 listopada 1918 r. Polska odzyskała długo 

wyczekiwaną „WOLNOŚĆ”, od tego pamiętnego dnia po 123 latach niewoli stała się samodzielnym państwem oraz 

Nasz Kraj znów pojawił się na mapie Europy. Kolejno głos zabrali w Imieniu Europosła Zbigniewa Kuźmiuka – 

Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ewa Szymańska oraz w imieniu Sekretarza Stanu w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów Macieja Małeckiego – Dyrektor Biura Posła Macieja Małeckiego Łukasz Gołębiowski. 

Dziękujemy bardzo za obecność podczas uroczystości również Staroście Płockiemu Mariuszowi Bieńkowi oraz 

Asystentce regionalnej Julii Pitery Posłanki do Europarlamentu Milenie Figórskiej.               (dokończenie na str. 2) 

                                                    

Niechaj Święta Bożego Narodzenia 

będą szczególnym czasem zadumy, wyciszenia, 

 a przede wszystkim zasłużonego odpoczynku,  

bez pośpiechu, trosk i zmartwień,  

pełne nadziei płynącej z betlejemskiego żłobka. 

W nadchodzącym Nowym 2018 Roku  

życzymy wszelkiej pomyślności, wytrwałości w realizacji 

zamierzonych celów, samych sukcesów zawodowych  

oraz szczęścia i radości w życiu rodzinnym. 

 

      Przewodniczący Rady Gminy                   Wójt Gminy Bulkowo 

       Andrzej Krokowski                                Gabriel Graczyk 

           wraz z Radnymi                               wraz z pracownikami 
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Wyjątkowe święto - Dzień Seniora w Bulkowie 

W czwartek 26 października 2017 r. w Remizie 

OSP w Pilichówku odbyło się wyjątkowe święto - Dzień 

Seniora. Okolicznościowe spotkanie dla Seniorów 

należących do Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów, który z powodzeniem od kilku 

lat działa na terenie gminy Bulkowo. Jest to wspaniała 

okazja, aby spotkać się w gronie osób, które wiele 

przeżyły i mają niezmiennie nadal wiele do przekazania 

kolejnym pokoleniom oraz podziękować im za to. 

Spotkanie było również zakończeniem projektu 

"Bądź aktywny - Szkoła Seniora" współfinansowanego 

w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną 

Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" 

przy współpracy z Gminą Bulkowo.  

Przy tej okazji dziękujemy Katarzynie Sobieckiej 

oraz Natalii Maćkiewicz, które przyczyniły się do 

uatrakcyjnienia wspólnej zabawy i stworzyły 

niezapomniany klimat. 

Jak na prawdziwe święto przystało, oprócz 

wzajemnych życzeń, listu gratulacyjnego nie mogło 

zabraknąć okolicznościowego tortu. O oprawę 

muzyczną i wspaniałą atmosferę zadbał Dj Przemas, 

który szczególnie uprzyjemniał ten wieczór, zapraszając 

do wspólnych śpiewów i zabaw.  

Łącząc wyrazy szacunku życzymy Wam, Drodzy 

seniorzy, abyście pełni zdrowia i sił realizowali pasje 

i zamierzenia zmieniając otaczający świat na lepsze. 

Niech każdy dzień niesie Państwu radość i zadowolenie 

a najbliżsi zawsze dają poczucie bezpieczeństwa, troski 

oraz uznania za Wasze pełne cennych doświadczeń życie. 

Bądźcie z nami, jesteście dla nas wyjątkowo ważni 

i bardzo potrzebni!!! 

 

VII Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości (dokończenie) 

Następnym etapem uroczystości był program 

patriotyczno-artystyczny pn. „Droga do Wolności” 

w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Nowych 

Łubkach przygotowany pod opieką Marleny Matusiak, 

Justyny Wargockiej, Krystyny Zielonki oraz Dyrektora 

Ryszarda Dobrowolskiego. Akademia z okazji Święta 

Niepodległości była dla wszystkich uczestników 

uroczystości wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. 

Szkoła w Nowych Łubkach zadbała również w tym roku 

o część organizacyjną obchodów. Po występie Wójt 

Gminy Bulkowo wręczył rodzinom zmarłych 

kombatantów z terenu Gminy Bulkowo tabliczki 

z napisem „Weteran Wojny 1939 – 1945”. 

Po oficjalnych uroczystościach chętne delegacje przy 

asyście uczniów ze SP w Nowych Łubkach złożyły 

kwiaty i zapaliły znicze pod tablicą upamiętniającą 95 

rocznicę odzyskania niepodległości oraz pod pomnikiem 

poległych w wojnie bolszewickiej w 1920 roku 

w miejscowości Nowe Łubki, po czym wszyscy 

uczestnicy spotkali się przy remizie OSP w Blichowie na 

pysznej, tradycyjnej grochówce. 

Wszystkim mieszkańcom oraz gościom serdecznie 

dziękujemy za obecność podczas uroczystości. 

Natomiast ks. Proboszczowi Włodzimierzowi 

Dzieńkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Gminy 

Bulkowo Andrzejowi Krokowskiemu wraz z Radnymi 

i Sołtysami, Strażakom z OSP, Dyrekcjom 

i Nauczycielom z terenu Gminy Bulkowo wraz z uczniami   
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i harcerzami oraz Pracownikom urzędu i jednostkom 

budżetowym z terenu naszej gminy dziękujemy, za 

szczególne zaangażowanie, pomoc i obecność w trakcie 

VII Gminnych Obchodów Narodowego Święta 

Niepodległości. 

 
 

 



Diamentowe i Złote Gody

„Diamentowe i Złote Gody” to wyjątkowe 

wydarzenie, które jest symbolem wzajemnej wierności 

i miłości rodzinnej, dowodem wzajemnego zrozumienia 

istoty związku małżeńskiego. Każdy Jubileusz jest 

okazją do świętowania, ale na szczególną uwagę 

zasługują tak wspaniałe rocznice jak 60-cio, czy 50-cio 

lecie pożycia małżeńskiego.  

 
Właśnie taka piękna uroczystość miała miejsce 

17 października 2017 roku w Gminie Bulkowo, gdzie 

swoje święto obchodziło 13 par: 

Diamentowe Gody obchodzili Państwo: 

1. Daniela i Zygmunt Szparadowscy 

2. Barbara i Antoni Zimoscy 

Złote Gody obchodzili Państwo: 

1. Józefa i Wacław Pietrzak 

2. Sabina i Janusz Ziębińscy 

3. Danuta i Kazimierz Marcinkowscy 

4. Zofia i Eugeniusz Damaziak 

5. Alina i Zygmunt Stasiak 

6. Elżbieta i Mieczysław Bandych 

7. Zofia i Janusz Ciarka 

8. Zofia i Stanisław Wierzchowscy 

9. Barbara i Józef Kruk 

10. Elżbieta i Stanisław Kozak 

11. Krystyna i Ludwik Grabarczyk 

Nieobecni byli natomiast Maria i Jan Woźniak. 

W tej wyjątkowej uroczystości 

uczestniczyli Kierownik Delegatury w Płocku 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie Marlena Mazurska, która 

przybyła również w imieniu Wojewody 

Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, 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 

USC Roberta Wiśniewskiego Jubilaci złożyli tradycyjne 

ślubowanie. W dowód społecznego uznania dla trwałości 

małżeństwa i rodziny Wójt Gminy Bulkowo udekorował 

pary obchodzące Złoty Jubileusz medalami przyznanymi 

przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za długoletnie 

pożycie małżeńskie. Wszystkie pary otrzymały listy 

gratulacyjne, pamiątkowe księgi oraz kwiaty. 

Diamentowym i Złotym Jubilatom życzymy 

dalszych szczęśliwych lat spędzonych  w zdrowiu 

i spokoju. 

Darmowe porady prawne w Gminnym Centrum Informacji w Worowicach 

Stowarzyszenie Consilia jest organizacją 

pozarządową działającą od 2013 roku. Jej priorytetowym 

celem jest wdrażanie programu nieodpłatnych porad 

prawnych. Członkowie Stowarzyszenia dostrzegają, 

iż w dzisiejszym świecie ciężko jest się odnaleźć 

w    gąszczu    przepisów    prawnych    a    tym    samym 

niezbędnym jest korzystanie z profesjonalnej pomocy 

prawnej. Niestety, dla niektórych osób dostęp do niej 

może   być   jednak   utrudniony    z   przyczyn   od   nich 

 

niezależnych - w tym przede wszystkim ekonomicznych.  

Oczywiście z dużym entuzjazmem należy podchodzić do 

inicjatyw bezpłatnych    porad    prawnych  

finansowanych   przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie 

mniej nie da się ukryć, iż program ten nie trafia do 

wszystkich potrzebujących z powodu przewidzianych 

ograniczeń ustawowych. Z uwagi na powyższe 

Stowarzyszenie Consilia we współpracy z Wójtem 

Gminy    Bulkowo   planuje   wprowadzić    pilotażowy 
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program, który uzupełni tą lukę, trafiając z ofertą 

porad prawnych do wszystkich mieszkańców Gminy 

Bulkowo niezależnie od ich wieku czy rodzaju sprawy, 

w której chcieliby uzyskać profesjonalną pomoc. 

Zgodnie z programem porady świadczone będą 

nieodpłatnie, zaś w ich zakres wchodzi poinformowanie 

osoby zainteresowanej o: 

- obowiązującym stanie prawnym,  

- przysługujących jej uprawnieniach, 

- spoczywających na niej obowiązkach,  

- sposobach rozwiązania zagadnienia prawnego.  

Dodatkowo współpracujący ze Stowarzyszeniem 

profesjonalni pełnomocnicy udzielą Państwu informacji 

w zakresie sporządzenia pism procesowych, a także 

pomogą Państwu stworzyć projekt pisma o zwolnienie od 

kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika 

z urzędu. 

Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie zapewniło udział 

w programie czwórki Adwokatów oraz Doradcy 

Podatkowego. 

Porady prawne świadczone były w Gminnym 

Centrum Informacji – Worowice 58. Dyżury 

prawników miały miejsce w dniach 24 listopada, 8 i 15 

grudnia 2017 roku w godzinach od 13:00 do 15:00. 

Będą świadczone również w przyszłym roku, a o ich 

terminach poinformujemy Państwa m. in. na naszej 

stronie internetowej. 

Harmonogram dyżurów w pierwszym kwartale 

2018 roku: 

- 5 i 19  stycznia 2018 r. 

- 2  i 16 lutego 2018  r. 

- 2 i 16 marca 2018  r.

Jubileusz 100-lecia urodzin w Gminie Bulkowo

W dniu 19 września 2017 roku Wójt Gminy 

Bulkowo Gabriel Graczyk wraz z Przewodniczącym 

Rady Gminy Bulkowo Andrzejem Krokowskim oraz 

Kierownikiem USC Robertem Wiśniewskim odwiedzili 

mieszkankę Blichowa Panią Helenę Łątka, która 

obchodziła piękny Jubileusz setnych urodzin. Delegacja 

na ręce szanownej Jubilatki złożyła list gratulacyjny 

z życzeniami, upominkiem i kwiatami. 

 
Gratulacje w imieniu Premier Pani Beaty Szydło 

oraz Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery,  

złożyła Kierownik Delegatury w Płocku Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Pani Marlena 

Mazurska. Podczas uroczystości w imieniu mieszkańców 

Blichowa, życzenia oraz kwiaty złożyli Radny Tomasz 

Tybuś i Sołtys wsi Blichowo Wiesław Grabowski. 

Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem kondycji 

i pogody ducha jakie dopisywały Dostojnej Jubilatce. 

Pani Helenie gratulujemy nadzwyczajnego 

Jubileuszu, jednocześnie życzymy dużo zdrowia, 

szczęścia oraz by każdy kolejny dzień był pełen radości 

i miłości osób najbliższych.   

Przebudowa drogi powiatowej Bulkowo – Osiek – Krubice 

 

 
 

W dniu 20 listopada 2017 r. odbył się odbiór 

techniczny drogi Bulkowo – Osiek – Krubice. Jest to 

wynik podpisanego przez Wójta Gminy Bulkowo w dniu  
Strona 4 

13.12.2016 r.  porozumienia  z Zarządem Powiatu 

Płockiego, reprezentowanym przez Starostę Płockiego 

Mariusza Bieńka oraz Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Płocku Marcina Błaszczyka w sprawie 

przekazania gminie Bulkowo w zarząd drogi  powiatowej 

nr 2949W Bulkowo – Osiek – Krubice. W wyniku 

porozumienia Gmina Bulkowo podjęła się realizacji 

zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie 

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

Gmina Bulkowo na własny koszt sporządziła 

dokumentację projektową. Następnie pozyskano 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego ze środków związanych 

z wyłączeniem  z  produkcji  gruntów  rolnych  w  kwocie  



150 000,00 zł, pozostały koszt modernizacji drogi 

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

przekazał Powiat Płocki.   

Modernizacja drogi polegała na profilowaniu 

i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 

wykonaniu podbudowy z mieszanki kamiennej o grubości 

15 cm, wykonaniu nawierzchni z  mieszanki  mineralno –  

bitumicznej łącznie o grubości 8 cm (warstwa wiążąca 

i ścieralna). Na długości przebudowywanego odcinka 

odtworzono istniejące rowy (wyprofilowano dno 

i skarpy), wykonano 58 zjazdów. Modernizacja drogi 

powiatowej nr 2949W Bulkowo – Osiek – Krubice to 

bardzo ważna i potrzebna inwestycja, z pewnością 

przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego.  

Powyższa inwestycja była bardzo wyczekiwana 

przez mieszkańców, wielokrotnie od wielu lat do naszego 

urzędu zgłaszano takie zapotrzebowanie. Do tej pory 

przez miejscowość Krubice Stare przebiegała słabej 

jakości droga szutrowa, od teraz jest tam droga asfaltowa 

z odpowiednim odwodnieniem.  

    

Usługi opiekuńcze w Gminie Bulkowo 

Rada Gminy Bulkowo w lipcu 2017 roku po raz 

pierwszy podjęła uchwałę dotyczącą realizacji usług 

opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Bulkowo. Wójt 

Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk zwrócił uwagę, że 

znaczną część naszej gminnej społeczności stanowią 

osoby w wieku senioralnym, które potrzebują 

zainteresowania, opieki i wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu. W tym celu w budżecie gminy zostały 

zabezpieczone środki finanoswe na 2018 rok.  

Aby poszerzyć ofertę dla osób potrzebujacych 

opieki - Gmina Bulkowo z dniem 2 listopada 2017 r. 

przystąpiła do projektu realizowanego przez  Dom 

Pomocy Społecznej „Mecenat” s.c Małgorzata 

Alabrudzińska, Bolesław Głuchowski. Projekt pn. 

„Zwiększenie dostępności usług społecznych 

świadczonych w społeczności lokalnej osobom 

niesamodzielnym 60+ z powiatu płockiego i miasta 

Płock”, współfinansowany jest z funduszy europejskich 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Poddziałanie 

9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.  

Celem projektu jest objęcie mieszkańców Gminy 

Bulkowo bezpłatną opieką w miejscu ich zamieszkania.   

W ramach projektu będą świadczone bezpłatnie usługi 

społeczne w postaci: usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania osoby niesamodzielnej tj. pomocy przy 

wykonywaniu czynności dnia codziennego, tj. pomoc 

w ubieraniu, toalecie, przygotowaniu posiłków, 

karmieniu, sprzątaniu, robieniu zakupów, itp. Pomoc 

będzie sprawowana przez przeszkolone 

opiekunki/opiekunów.     Szczegółowy      zakres     usług 

społecznych zostanie dostosowany do indywidualnych 

potrzeb osób niepełnosprawnych, określonych 

i  uzgodnionych   z   osobą   niesamodzielną,   w   ramach  

indywidualnej ścieżki wsparcia. Indywidualne ścieżki 

wsparcia zostaną sporządzone przy udziale: opiekuna 

medycznego, pielęgniarki, fizjoterapeuty i pracowników 

socjalnych GOPS w Bulkowie.  

Dla opiekunów faktycznych osób 

niesamodzielnych, biorących udział w projekcie, 

przewidziano organizację szkoleń (dla 10 osób) z zakresu 

opieki i pielęgnacji osób niesamodzielnych oraz 

poradnictwo psychologiczne (20 godz.) i prawne 

(20 godz.). Osoba zainteresowana skorzystaniem 

z pomocy w ramach projektu powinna wypełnić 

formularz zgłoszeniowy i przekazać go do biura projektu, 

które mieści się w DPS „Mecenat” (ul. Maszewska 18, 

09-400 Płock) lub do Gminnego Ośrodka pomocy 

Społecznej w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo, 

te. 24 265 20 13 wew. 13.  

Formularz zgłoszeniowy wraz ze wzorami 

dokumentów rekrutacyjnych jest umieszony na stronie 

DPS „Mecenat” www.pensjonatmecenat.pl oraz do 

bezpośredniego odbioru w siedzibie GOPS w Bulkowie. 

Rekrutacja rozpoczęła się 1 września 2017 r. 

Po zgłoszeniu się do projektu 45 osób niesamodzielnych, 

zgłaszające się osoby będą wpisywane na listę 

rezerwową. Będą mogły przystąpić do projektu w sytuacji 

gdy osoba znajdująca się na podstawowej liście 

uczestników nie spełni kryteriów formalnych 

i podstawowych lub gdy dana osoba zrezygnuje 

z uczestnictwa w projekcie.  

Obecnie z terenu Gminy Bulkowo bezpłatnymi 

usługami opiekuńczymi jest objętych 10 osób oraz 

zostały zatrudnione 3 opiekunki (mieszkanki Gminy 

Bulkowo). Osoby zainteresowane zatrudnieniem lub 

objęciem bezpłatnymi usługami proszone są o kontakt 

z GOPS w Bulkowie. 
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Modernizacje remiz OSP z terenu Gminy Bulkowo 

Trwają prace modernizacyjne remiz OSP z terenu 

Gminy Bulkowo znajdujących się w miejscowościach 

Bulkowo oraz Nadułki. Modernizacja remizy OSP 

w Worowicach została już zakończona, czekamy tylko 

na decyzję komisji odpowiedzialnej za odbiór 

budowlany powyższej remizy.  

 
(Remiza OSP Worowice przed modernizacją) 

 
(Remiza OSP Worowice w trakcie modernizacji) 

 

 
 

 
(Remiza OSP Bulkowo w trakcie modernizacji) 

 

Zakres robót obejmuje przede wszystkim 

termomodernizację budynków, wymianę pokrycia 

dachowego, stolarki drzwiowej i okiennej. W obiektach 

zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, dzięki 

której każdy z nich będzie posiadał w pewnym zakresie 

własne zasilanie. W remizach zamontowane będą piece na 

paliwo stałe, nowe grzejniki oraz poprowadzona instalacja 

centralnego ogrzewania. Rozprowadzona także zostanie 

nowa instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna. 

Dodatkowo remiza w Nadułkach oraz w Bulkowie 

zostanie przebudowana w celu zwiększenia powierzchni 

użytkowej budynku. Koszt całości projektu wynosi prawie 

1,3 mln złotych brutto, z czego znaczna część to 

pozyskane dofinasowanie ze środków unijnych.  

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę funkcjonalności 

budynków, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz 

umożliwienie ich wykorzystania przez mieszkańców 

Gminy Bulkowo w celach kulturalno – integracyjnych.  

Planowany termin zakończenia całego projektu 

przewidywany jest w miesiącu lutym 2018 roku. 

 

(Remiza OSP Nadułki przed modernizacją) 

 

(Remiza OSP Nadułki w trakcie modernizacji) 

Dofinansowanie Posterunku Policji w Bodzanowie 

Zgodnie z uchwałą Nr 220/XXIX/17 Rady Gminy 

Bulkowo z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2017 rok 

Nr 167/XXIII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 

28 grudnia 2016 r. postanowiono zabezpieczyć środki 

w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz 

Wsparcia Policji – na zakup materiałów i usług dla 

Posterunku Policji w Bodzanowie.  Dnia  2  października  
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2017 r. Gmina Bulkowo podpisała porozumienie 

z Komendantem Wojewódzkim Policji w Radomiu 

w celu przekazania środków finansowych, które nastąpiło 

15 listopada 2017 r.  

Mamy nadzieje, że przekazane pieniądze 

przyczynią się do polepszenia warunków pracy Policji, 

dzięki czemu podniesie się poziom bezpieczeństwa 

mieszkańców w naszej Gminie. 
 



Nowe wyposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Bulkowo 

Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji pn. „Przygotowanie 

jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań 

ratowniczo – gaśniczych” oraz przy udziale środków 

z budżetu Gminy Bulkowo zakupiono nowy sprzęt dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Blichowie, 

Nadułkach, Nowych Łubkach, Pilichówku oraz 

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

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

rękawice strażackie, kombinezony pszczelarskie z osłoną 

głowy, latarki. Dodatkowo w strażnicy – wieży - OSP 

Blichowo wymieniono stolarkę okienną oraz 

zamontowano nową bramę garażową. Całkowity koszy 

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

koszty po stronie Gminy wyniosły 13 000 zł. 

 

 
 

 

 Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bulkowie 

Gmina Bulkowo w okresie jesiennym podjęła 

szereg remontów. Dotyczyły one również Świetlicy 

Wiejskiej w Bulkowie. Przede wszystkim bezpieczeństwo, 

a więc została wymieniona instalacja elektryczna oraz 

instalacja c.o., został również wymieniony piec na 

ekologiczny kocioł zasilany peletem.  

Ponadto zostały przebudowane ściany wewnątrz, co 

poprawiło funkcjolanlośc obiektu. Gmina Bulkowo 

udzieliła wsparcia Klubowi Sportowemu ZJEDNOCZENI 

Bulkowo w realizacji projektu, którego głównym celem 

był remont ścian wewnątrz Świetlicy, pełni ona również 

funkcję siedziby Klubu. Pomoc Pracowników Gospodarki 

Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo okazała się 

niezbędna przy realizacji projektu Klubu pn. „Świetlica 

Wiejska w Bulkowie miejscem aktywnej integracji 

społeczności lokalnej”. Fachowość i zaangażowanie jakie 

wnieśli pracownicy Gospodarki Komunalnej przy UG 

Bulkowo   stanowiła   ogromny    wkład   i   odpowiednią  

 

(Świetlica przed remontem) 

realizację celu głównego zadania. Przy owocnej 

współpracy z Klubem zostało zrealizowanych wiele 

działań, dzięki którym ze Świetlicy Wiejskiej mogą 

korzystać wszyscy mieszkańcy naszej gminy przez cały 

rok. 

 
 

 

(Świetlica po remoncie) 
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Przebudowa budynku Urzędu Gminy Bulkowo - wejście główne z klatką schodową 

W dniu 15 września 2017 r. Gmina Bulkowo 

podpisała umowę z wykonawcą na prace związane 

z „Przebudową, rozbudową oraz dociepleniem budynku 

Urzędu Gminy w Bulkowie – wejście główne z klatką 

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

Stan surowy zamknięty”. W zakres obowiązków wchodzi 

rozbudowa wejścia głównego obejmująca klatkę 

schodową i dwa pomieszczenia biurowe, po jednym na 

parterze i piętrze. Realizowane są następujące roboty 

budowlane: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, elementy 

żelbetowe budynku, stolarka drzwiowa i okienna, dach, 

wejście   do   klatki  schodowej,  czy  pochylnia  dla  osób 

niepełnosprawnych. Zakończenie prac budowlanych 

związanych z pierwszym etapem inwestycji nastąpi 

w grudniu 2017 r. Prace wykończeniowe nowo powstałego 

 
(wejście do Urzędu Gminy przed rozpoczęciem przebudowy) 

 

wejścia do Urzędu Gminy będą odbywać się w okresie 

zimowym, za ich realizację odpowiedzialna  będzie   

Gospodarka   Komunalna   przy Urzędzie Gminy 

Bulkowo. Po zakończeniu przebudowy wejścia budynek 

Urzędu Gminy będzie spełniać przepisy bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i będzie bardziej dostępny dla 

mieszkańców a co najważniejsze bezpieczny. Przebudowa 

była wymuszona opiniami instytucji kontrolujących 

okresowo stan budynku 

 
(prace podczas przebudowy wejścia do Urzędu Gminy) 

Przypominamy, że ze względu na trwające prace 

budowlane referat finansowy – dział podatkowy został 

przeniesiony do pokoju 23 (sala posiedzeń Urzędu 

Gminy Bulkowo) natomiast, aby  wejść do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, należy przejść przez 

pokój 23 oraz pokój Kierownik GOPS.  

        Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy. 

Prace  Gospodarki  Komunalnej 

W sierpniu zakończono prace obejmujące 

zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej Nr 

290407W w miejscowości Daniszewo na odcinku 

0,63 km”. Modernizacja polegała na wykonaniu 

wyrównania istniejącej nawierzchni gruntowej 

(dolnej warstwy podbudowy) oraz nawiezieniu 

materiałem z kruszyw naturalnych (pospółki) 

w ilości 940 ton na szerokość 5 m wraz 

z profilowaniem i zagęszczeniem. Wcześniej 

pracownicy Gospodarki Komunalnej dokonali 

wycięcia krzewów i podcięcia gałęzi, wykopano 

i wywieziono karpinę wraz z zalegającymi gałęziami 

oraz oczyszczono przydrożny rów. Koszt 

materiałów użytych do robót wyniósł około 20 tys. 

złotych. Modernizacja ma istotne znaczenie dla 

m. in. rozładowania ruchu pojazdów sprzed 

cmentarza podczas świąt kościelnych. 
0,

W czerwcu bieżącego roku wykonano zadanie pod 

nazwą „Przebudowa drogi gminnej relacji Daniszewo – 

Kadłubowo”. Przebudowa polegała na wyrównaniu 

istniejącej nawierzchni gruntowo-żwirowej (dolnej 

warstwy podbudowy) z kruszyw naturalnych (pospółki) 

w ilości 475 ton na szerokości 5 m wraz z profilowaniem 

i  zagęszczeniem.  Pracownicy  Gospodarki  Komunalnej  
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usunęli karpy, wykonali umocowanie brzegu drogi oraz 

wbudowali przepust pod drogą celem ułatwienia 

odprowadzenia wody. Wartość wykonanych robót  

wyniosła około 18 tys. zł. 

Dzięki wykonaniu części prac przez Gospodarkę 

Komunalną przy użyciu gminnego sprzętu znacząco 

obniżono koszty powyższych zadań. 

 

zdjęcie po lewej 

(droga przed remontem) 

 
zdjęcie po prawej 

(droga podczas remontu) 

 



Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy 

Bulkowo prowadzi prace modernizacyjne i remontowe 

budynków gminnych. W październiku bieżącego roku 

została wykonana wymiana połaci dachowej na 

komunalnym budynku mieszkalnym w miejscowości 

Worowice 56. Zniszczone już pokrycie z papy 

termozgrzewalnej zastąpiła blacha trapezowa. Wykonano 

również niezbędne obróbki blacharskie zabezpieczając 

tym samym budynek przed działaniem czynników 

pogodowych. Całkowity koszt wykorzystanych 

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

pochodziły z Budżetu Gminy Bulkowo. Prace w całości 

zostały wykonane przez Gospodarkę Komunalną. Na rok 

2018 zaplanowano modernizacje kolejnych budynków 

z komunalnego zasobu gminnego. 

Rozpoczęły się prace związane z montażem 

kolejnej partii opraw oświetlenia ulicznego. Są one 

następstwem podpisania umowy pomiędzy Gminą 

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

o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia 

ulicznego na terenie Gminy Bulkowo. W ramach umowy 

wynegocjowano montaż 29 opraw oświetleniowych wraz 

z niezbędnym oprzyrządowaniem w postaci 

wysięgników, skrzynek pomiarowych oraz około 1,5 

kilometra linii doprowadzającej napięcie. Nowe oprawy 

doświetlą te miejsca gdzie istniało największe zagrożenie 

w ruchu drogowym. Takie lokalizacje zgłaszane były 

przez samych mieszkańców i uczestników ruchu. Celem 

działania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu 

korzystania z dróg publicznych na terenie Gminy 

Bulkowo. 
 

„Święto Plonów – Gmina Bulkowo 2017”

27 sierpnia 2017 roku rolnicy z Gminy Bulkowo 

obchodzili swoje święto. Obchody dożynkowe rozpoczęły 

się uroczystą mszą świętą odprawioną przez Księdza 

Proboszcza Włodzimierza Dzieńkowskiego w Kościele 

pw. Św. Anny w Blichowie. Następnie barwny korowód 

dożynkowy przemaszerował na teren przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Blichowie. Po oficjalnym 

rozpoczęciu Święta Plonów w Gminie Bulkowo przez 

Wójta Gminy Gabriela Graczyka, Zespół Tańca 

Ludowego „Masovia” przeprowadził obrzęd dożynkowy 

z tradycyjnym dzieleniem chleba z przybyłymi gośćmi 

i mieszkańcami. Do tej tradycji przystąpili Wójt Gminy 

Bulkowo Gabriel Graczyk, Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy Bulkowo Jarosław Matuszewski, Proboszcz 

Parafii pw. Św. Anny w Blichowie ks. Włodzimierz 

Dzieńkowski oraz Starostowie Dożynek Ewa i Paweł 

Ogieniewscy. 

 
W tym uroczystym dniu swoją obecnością 

zaszczycili   nas   m. in.  Przewodniczący koła   Kukiz  15  

w Płocku   i   powiecie   płockim   Pan  Maciej Dąbrowski  

reprezentujący Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Marka Jakubiaka, Kierownik Delegatury Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Marlena Mazurska, 

Zastępca    Sekretarza    Generalnego    Związku    Gmin  

Wiejskich        Rzeczypospolitej       Polskiej      Edward  

 

Trojanowski,  Radny  Sejmiku  Województwa  Mazowie- 

ckiego Paweł Kolczyński, Starosta Płocki Mariusz 

Bieniek, Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski 

wraz z Sekretarz Gminy Jadwigą Nowatkiewicz, 

Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Płocku Roman 

Lutomierski, Proboszcz Parafii Św. Anny w Blichowie 

Ks. dziekan Włodzimierz Dzieńkowski, Proboszcz Parafii 

Przemienienia Pańskiego w Daniszewie Ks. Andrzej 

Konwerski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bulkowo 

Jarosław Matuszewski wraz z Radnymi i Sołtysami, 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 

w Płocku Grzegorz Padzik. 

Na ręce Wójta Gminy Bulkowo oraz 

Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo wpłynęły listy 

okolicznościowe od Posłanki do Parlamentu 

Europejskiego Julii Pitery, Posła na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Zgorzelskiego, 

Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama 

Struzika, Prezesa Mazowieckiej Izby Rolniczej Wiktora 

Szmulewicza oraz Prezesa Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego Adama Sekścińskiego.

 
Podczas dożynek został rozstrzygnięty konkurs o nagrodę 

Wójta Gminy Bulkowo na najciekawszy Wieniec 

Dożynkowy, w którym komisja konkursowa zdecydowała  
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o przyznaniu miejsc: I - Bulkowo, II - Chlebowo, zaś III 

miejsce zdobyły ex aequo Włóki i Rogowo. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie zorganizowała 

II Konkurs „O Pióro Wójta Gminy Bulkowo” na 

wykonanie fotografii  pt. „Selfie z Książką”, do udziału 

w którym zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy Gminy 

Bulkowo (szczegóły na str. 11).  

Powodzeniem cieszyły się także konkursy dla 

mieszkańców. Każdy zwycięzca poszczególnych 

konkurencji – rzut ziemniakiem, ringo, picie podpiwka na 

czas, obieranie kolby kukurydzy, dmuchanie balonów, 

quiz „Mały mądrala” – otrzymał nagrodę, zaś dla 

pozostałych uczestników zostały przygotowane nagrody 

pocieszenia. 

 

Na scenie wystąpił Zespół Tańca Ludowego 

„MASOVIA”, Zespół Dzieci ze Studia Piosenki 

Spółdzielczego Domu Kultury w Płocku oraz Zespół 

„Rockers”, które wprawiły całą publiczność w świetny 

nastrój. 

 
 Niestety z przyczyn niezależnych od organizatorów 

około godziny 18.30 wspólną decyzją wszystkich osób 

odpowiedzialnych za przebieg imprezy uroczystość 

Święta Plonów w Gminie Bulkowo została zakończona. 

Miejscowość Blichowo nawiedziła kilkunastominutowa 

nawałnica z gradem. Ze względów bezpieczeństwa na 

wyraźny wniosek firmy obsługującej imprezę 

organizatorzy zdecydowali się na jej zakończenie. 

Ta jakże ciężka decyzja została podjęta w celu 

uchronienia osób występujących na scenie jak również 

licznie  zebranych   uczestników,  gdyż  życie  i  zdrowie  
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mieszkańców Gminy Bulkowo było w tym momencie  

najważniejsze. 

 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął 

Wojewoda Mazowiecki oraz Marszałek Województwa 

Mazowieckiego, natomiast patronat medialny nad 

Świętem Plonów w Gminie Bulkowo objął Tygodnik 

Płocki oraz  e-wyszogród. Szczególne podziękowania 

kierujemy w stronę firmy PKN ORLEN oficjalnego 

Sponsora „Święta Plonów – Gmina Bulkowo 2017”. 

Z myślą o mieszkańcach gminy przygotowane 

zostały stoiska tematyczne m.in. przez: Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Bulkowie i  Centrum Wolontariatu 

Gminy Bulkowo, Gminną Bibliotekę Publiczną 

w Bulkowie, Zjednoczonych Bulkowo, Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Starych Święcicach, Warsztaty 

Terapii Zajęciowej z Mirosławia współpracujące z CUŚ 

DROBIN, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, Ligę 

Ochrony Przyrody w Bulkowie, Kasę Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, Mazowiecki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego Oddział Płock, WKU PŁOCK, 

PZU Teresę Leśkiewicz, Kuchnię polową, gdzie można 

było skosztować pysznej grochówki, Koło Gospodyń 

Wiejskich z Włók, Koło Pszczelarskie z Bulkowa, 

Stowarzyszenie Barwne Maki, firmę OLATRANS oraz 

wesołe miasteczko z licznymi atrakcjami dla dzieci. 

Podczas Dożynek zgromadzeni mieszkańcy mogli 

cieszyć się wieloma atrakcjami dzięki zaangażowaniu 

i pomocy sponsorów, którymi byli:  PKN ORLEN, Firma 

 Handlowo-Usługowa AMK-TRANS ANNA 

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

P.P.H.U. ‘’OLATRANS’’ Olga Skibińska, U.S.T. Handel 

Żwirem Mariusz Guziński, REMONDIS Sp. z o.o., 

Ferma Drobiu Michał Ostrowicki, Waren Group Sp. 

z o.o. Ireneusz Kwiatkowski, Usługi Transportowe Marek 

Przeradzki, BAR ,,WARKA’’ Izabela Pęcherzewska, 

STU Płock Sp. z o.o., Bank Spółdzielczy w Staroźrebach, 

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ,, CHEMIROL’’ 

Sp. z o. o., Piekarnia Michał Przepiórski, Sklep 

Wielobranżowy Bogucka Grażyna, Sklep Wielobranżowy 

„MARTA” Małgorzata Kępka. 
 

 



Narodowe Czytanie w Bulkowie - Ach, co to było za Wesele! 

W Gminnej Bibliotece Publicznej po raz kolejny 

odbyło się Narodowe Czytanie. W tym roku lekturą tej 

akcji został wybitny arcydramat Stanisława 

Wyspiańskiego pt. „Wesele”, który powstał na kanwie 

autentycznego wydarzenia na  początku   XX   wieku.  

 
W bibliotece została przygotowana odpowiednia 

dekoracja oraz muzyka, która już od progu wprowadzała 

w weselny, folkowy klimat. Dla wszystkich lektorów 

(gości) zostały przygotowane butonierki, a Para Młoda w 

którą wcielili się tego dnia Ola i Mikołaj pełniła swoje 

honory w pięknych strojach. Do wspólnego stołu 

i czytania zostali zaproszeni Goście. W klimat 

staropolskiego Wesela wprowadził nas Wójt Gminy 

Bulkowo Gabriel Graczyk.  

Następnie młodzież z ZSO w Bulkowie, 

przygotowana przez Iwonę Przedpełską, wystąpiła 

w  rolach: Czepca, Dziennikarza, Pary Młodej, Księdza, 

Gospodarza, Żyda, Poety, Ojca oraz   Jaśka –  prezentując  

fragmenty  aktu  I.  Kolejny  epizod  dramatu  przybliżyły   

nam   Skarbnik Gminy Bulkowo Teresa Szymczak, która 

wcieliła się w rolę Haneczki oraz Dyrektor Biblioteki 

Natalia Maćkiewicz jako Zosia.  

 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nowych 

Krubicach rozpoczęli akt II czytając ważne dialogi: Isi 

z Chochołem oraz Stańczyka z Dziennikarzem. 

Następnie  przedstawiciele   ze   Szkoły   Podstawowej  

w  Nowych Łubkach wraz z Bożeną Szewczyk-

Ciepłuchą przeczytali kolejne sceny aktu II prezentując 

postaci: Poety, Rycerza, Hetmana, Dziada i Upiora. 

Reprezentacja uczniów ze ZSO w Blichowie z udziałem 

Wiesławy Osiak przedstawiła kolejne epizody z aktów II 

oraz III tworząc kreacje: Gospodarza, Wernyhory, Jaśka, 

Poety i Czepca. Postać Maryny została zaprezentowana 

przez seniorkę Elżbietę Graczyk. Zakończenie „Wesela” 

należało do przedstawicieli z Koła Seniorów Pana Józefa 

Mańkowskiego, który wcielił się w rolę Chochoła oraz 

Teresę Polewską w postaci Jaśka. Po części artystycznej, 

Goście zostali zaproszeni na przepyszny tort weselny, 

którym częstowała Para Młoda. W podziękowaniu za 

wspólnie spędzony czas, każdy otrzymał w prezencie 

książkę opatrzoną okolicznościową pieczęcią 

Narodowego Czytania, którą biblioteka otrzymała 

z Kancelarii Prezydenta RP. 

Wyniki II Konkursu „ O Pióro Wójta Gminy Bulkowo” 

 
Podczas Święta Plonów w Blichowie zostały 

ogłoszone wyniku II Konkursu „O Pióro Wójta Gminy 

Bulkowo” pt. "Selfie z Książką". Komisja konkursowa  

wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach. W kategorii 

I do lat 13, laureatem został Cezary Przeradzki - uczeń 

Zespołu Szkół w Bulkowie, który  przedstawił na swojej 

fotografii pt. „Moje hobby” zamiłowanie do książek oraz 

sportu. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Joanna 

Pacholska, najmłodsza – 4 letnia uczestniczka konkursu 

za zdjęcie „Niedzielne popołudnie z książką”, wykonane 

w Chlebowie. W kategorii II od lat 13 lat, zwyciężczynią  

została Aneta Gawrońska, mieszkanka wsi Golanki, 

która wykazała się oryginalnym pomysłem. Jej fotografia 

zatytułowana „Rzeczy ważne i ważniejsze” stanowi 

połączenie przyjemności czytania z codziennością życia 

na wsi. Wyróżnienie za zdjęcie zatytułowane "Chwytaj 
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Zmierzch" otrzymał Paweł Ślepowroński, który swoją 

fotografię wykonał w miejscowości Krzykosy. Laureaci 

oraz wszyscy uczestnicy konkursu z rąk Wójta Gminy 

Bulkowo Gabriela Graczyka otrzymali nagrody oraz 

pamiątkowe dyplomy. Jeszcze raz gratulujemy 

wszystkim uczestnikom. Zapraszamy do kolejnej edycji 

konkursu. 

Pracownia Orange w Bulkowie !

Gminna Biblioteka 

Publiczna w Bulkowie, jako 

jedna z 26 lokalizacji w całej 

Polsce, a jedyna w powiecie 

płockim, została laureatem 3 

edycji programu społecznego 

Pracownie Orange. 

Grono laureatów 

wyłoniono w dwóch etapach. 

W ramach pierwszego, który trwał do połowy września, 

zespoły z polskich miejscowości liczących mniej niż 40 

tys. mieszkańców zgłaszały pomysły na pracownię dla 

swojej okolicy. Bulkowo zgłosiło pomysł bibliotecznej 

Grupy Inicjatywnej pn. „Pracownia Orange Sercem 

Naszej Gminy”. 

Następnie, spośród 211 nadesłanych zgłoszeń, komisja 

wybrała 63, które przedstawiły najciekawszą i najbardziej 

różnorodną ofertę zajęć dla wszystkich grup społecznych 

ze swojej okolicy. Wyłonione lokalizacje wzięły udział 

w decydującym etapie – plebiscycie internautów. Od 4 do 

20 października wszystkie miejscowości z ogromnym 

zaangażowaniem rywalizowały o głosy. Bulkowo 

otrzymało ich 11 278. 

Teraz biblioteka otrzyma meble i sprzęt o wartości 30 tys. 

zł: komputery, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne, 

konsolę PlayStation 4 z zestawem gier i drukarkę, a także 

bezpłatny internet. Ponadto liderzy zwycięskich grup 

przez dwa lata będą aktywnie wspierani przez Fundację w 

realizowaniu swoich pomysłów na zajęcia dla wszystkich 

mieszkańców swojej okolicy. 

Do tej pory Fundacja Orange stworzyła 77 pracowni 

w małych miastach i wsiach w całej Polsce. Stały się one 

miejscem nie tylko edukacji cyfrowej dla młodzieży 

i seniorów (m.in. jak bezpiecznie korzystać z internetu), 

ale także lokalnym centrum integracji i aktywizacji 

lokalnych społeczności. 

Dziękujemy wszystkim za pomoc w głosowaniu, za 

zaangażowanie, za cierpliwość i za to, że każdego dnia 

byliście razem z nami! To nasz wspólny sukces!

 

 Zjednoczeni Bulkowo w PLAS Lidze

Siatkarze Zjednoczonych Bulkowo zadebiutowali 

w Płockiej Lidze Amatorów Siatkówki (PLAS), która 

rozpoczęła się w październiku 2017 roku. Miejscem 

rozgrywanych meczy jest płocka Orlen Arena, co 

niesamowicie podnosi prestiż PLAS ligi, do której 

zgłosiło się jedenaście bardzo dobrych drużyn, 

a rozgrywki potrwają do lutego 2018 roku. Siatkarze 

swoje mecze rozgrywają co dwa tygodnie. Naszym celem 

jest zdobywanie jak największego doświadczenia, 

propagowanie tej dyscypliny sportowej oraz promocja 

umiejętności siatkarzy z Gminy Bulkowo. W pierwszej 

kolejce (29.10.2017r.) rozegraliśmy dwa mecze 

(z Mustang Black oraz Siatkarze Płock), w których 

niestety ulegliśmy. Jednakże na drugą kolejkę 

(12.11.2017 r.) przygotowaliśmy się wzorowo, analizują i 

eliminując błędy udało się wygrać z Państwową Strażą 

Pożarną Płock oraz z faworytami Volley Team Płock. 

Pragniemy pogratulować organizatorom PLAS ligi za jej 

zapoczątkowanie, gdyż jest to ogromna szansa rozwoju 

dla klubów sportowych z regionu płockiego. 

Sympatyków Volley Team Zjednoczeni Bulkowo 

serdecznie zapraszamy do śledzenia wyników na naszej 

stronie internetowej oraz do kibicowania podczas 

meczów ligowych. 
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