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 Milionowe inwestycje w Gminie Bulkowo

Gmina Bulkowo uzyskała dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 290430W Łubki Nowe – 

Sochocino Praga Etap 2.”, w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 

poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wartość kosztorysowa inwestycji, będąca podstawą do 

wnioskowania o wsparcie to 1 264 729,67 zł z czego 79,99% (tj. 1 011 783,00 zł) otrzymaliśmy z Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego. Jest to świetna wiadomość, gdyż na przestrzeni ostatnich lat nie zdarzały się tak wysokie 

dofinansowania do infrastruktury drogowej. Dla nas, mieszkańców gminy Bulkowo, jest to wielkie wyróżnienie ze 

strony Wojewody Zdzisława Sipiery. Serdecznie dziękujemy za zrozumienie naszych potrzeb i szczodry gest. 

Chcielibyśmy, również w sposób szczególny, podziękować Senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej Markowi 

Martynowskiemu za pomoc, wsparcie, życzliwość oraz wielkie zaangażowanie w sprawy naszej małej ojczyzny. Na 

sfinansowanie realizacji inwestycji Gmina Bulkowo zaplanowała kwotę 1 367 783,00 zł brutto (w tym koszt 

inspektora nadzoru). W dniu 16.08.2018 r. na podstawie otwarcia ofert Zamawiający ogłosił, iż wpłynęła 1 oferta na 

kwotę 1 350 355,50 zł. O realizacji powyższej inwestycji będziemy informować na bieżąco w kolejnych numerach 

Kuriera Gminy Bulkowo. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku wyłonił wykonawcę zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-

gospodarczej regionu”, na które Powiat Płocki otrzymał 4,2 mln zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego 

w ramach programu „Mazowiecki instrument wsparcia dróg lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-

gospodarczego regionu”, całkowity koszt przebudowy to 8 873 484,39 zł. Modernizacja drogi powiatowej Bulkowo-

Kobylniki poprawi bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Dziękujemy Staroście i Radnym 

Powiatowym, że po kilkunastu latach starań uwzględnili działania Wójta Gminy Bulkowo, Radnych i Sołtysów na 

rzecz mieszkańców, którzy zabiegali o jej modernizację. Zrozumienie potrzeb mieszkańców gminy Bulkowo, jak 

również innych użytkowników tej drogi pozwoli na podróż po bezpiecznym i w pełni przejezdnym niezależnie od 

warunków pogodowych odcinku drogi, który obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym. 
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Publiczny transport zbiorowy w Gminie Bulkowo 

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Spółka Mobilis Group PKS w Płocku S.A. oficjalnie ogłosiła, że od 1 września br. 

likwiduje wszystkie połączenia lokalne, m.in. na terenie powiatu płockiego. 

W okresie od czerwca do sierpnia, podczas rozmów telefonicznych zapewniano nas, że nic takiego nie będzie 

miało miejsca. Tym samym m. in. Gmina Bulkowo została postawiona w bardzo trudnej sytuacji biorąc pod uwagę 

nieodpowiedzialne zwlekanie spółki z ogłoszeniem komunikatu.  

Mając na względzie zapewnienie publicznego transportu zbiorowego, którego organizacja w obszarze 

międzygminnym należy do starostwa powiatowego, bardzo aktywnie włączyliśmy się w te działania. Efektem jest 

podjęcie współpracy z firmą MARQS Usługi Autokarowe Marek Flejszman, która będzie świadczyła usługi 

przewozowe prawdopodobnie już od 3 września br.  

Organizacja transportu autobusowego z reguły zajmuje ok. 2 – 3 miesiące biorąc pod uwagę wszystkie 

formalności i uzgodnienia na szczeblu powiatowym i Urzędu Miasta Płocka. Okoliczności, w których nas 

postawiono, determinują załatwienie formalności w okresie nieco ponad dwutygodniowym. Pomimo wielu wysiłków 

i posuwających się w bardzo szybkim tempie prac może okazać się, że linia autobusowa zostanie uruchomiona 

z kilkudniowym opóźnieniem, za co serdecznie przepraszamy (będziemy na bieżąco Państwa informować). 

Najszybszy dostęp do informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej Gminy Bulkowo oraz w systemie 

SISMS. 

   Infolinia firmy MARQS Usługi Autokarowe Marek Flejszman tel.: 

- 796 987 177 – od godz. 8.00 – 16.00 (pon. – pt.), 

- 703 302 101 – całodobowa infolinia płatna czynna od 3 września br. (2.08 zł brutto za 1 min.) 

- e-mail: marqsautokary@wp.pl   

- adres biura: Płock, ul. Jachowicza 40, pok. 8, I piętro – zakup biletów miesięcznych w godz. 8.00 – 16.00. 

 

Rozkład jazdy oraz ceny biletów znajdują się na stronie www.bulkowo.pl (Okólnik nr 38). 
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Program „Święto Plonów - Gmina Bulkowo 2018” 

               11.45  Zbiórka na terenie przy Kościele Parafialnym w Blichowie,  

              12.00  Uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Blichowie,  

              13.10  Przemarsz na teren przy SP w Blichowie,  

13.20  -  17.00  Darmowa Grochówka dla wszystkich uczestników imprezy, 

13.20  -  19.00  Stoiska wystawowe, wesołe miasteczko oraz inne atrakcje,  

              13.20  Rozpoczęcie uroczystości Święta Plonów w Gminie Bulkowo przy SP w Blichowie,  

- przywitanie zaproszonych gości,  

- uroczyste przekazanie bochna chleba przez Starostów Dożynek, 

- obrzęd dożynkowy, 

- Koncert zespołu ludowego „Grzybowianki”, 

- wystąpienia zaproszonych gości,  

              14.30  Rozstrzygnięcie konkursu o nagrodę Wójta Gminy Bulkowo na najciekawszy wieniec, 

  14.35  Turniej Sołectw, 

  16.00  Występ Zespołu AVANGARDA, 

  17.00  Występ Gwiazdy Wieczoru - Zespół E-MAILL, 

  18.00  Występ DJ MAX’T, 

20.00 –  24.00  Zabawa taneczna Zespół AKORD. 

 

 

mailto:marqsautokary@wp.pl
http://www.bulkowo.pl/


Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2018 

Dnia 7 lipca 2018 r. na terenie Gminnego Centrum 

Informacji w Worowicach już po raz kolejny odbyły się 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Uczestniczyły 

w nich wszystkie Zastępy Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy Bulkowo. 

 
Tradycyjnie zawody rozpoczęła uroczysta - polowa 

Msza Święta, celebrowana przez Proboszcza Parafii 

pw. Przemienienia Pańskiego w Daniszewie  

ks. Andrzeja Konwerskiego. Oficjalnego otwarcia 

zawodów dokonał Wójt Gminy Bulkowo Gabriel 

Graczyk, który również przywitał wszystkich przybyłych 

gości. Odprawę strażaków przeprowadził Komendant 

Gminny ZOSP RP Piotr Kaźmierowski. 

 
Zawody Strażackie jak co roku zostały rozegrane 

w dwóch flagowych konkurencjach: 

1.    Ćwiczenia bojowe, 

2.    Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami. 

 
 

W Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych wzięło 

udział 7 drużyn (w tym 1 kobieca). Nad  prawidłowym 

przebiegiem czuwała komisja sędziowska powołana 

przez Komendanta Miejskiego PSP w Płocku w składzie: 

1. bryg. Piotr Rakowski – Sędzia Główny 

2. mł. Bryg. Adam Bronka 

3. mł. asp. Łukasz Szymański 

4. mł. ogn. Paweł Opolski 

5. ogn. Zofia Dziugan 

Komisja Sędziowska stwierdziła, że organizacja, 

przygotowanie jak i sam przebieg zawodów zostały 

przeprowadzone na jak najwyższym poziomie. 

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się 

następująco:  

Grupa ,,A’’- męskie drużyny pożarnicze  

1.    OSP Nowe Łubki  

2.    OSP Bulkowo 

3.    OSP Pilichówko 

4.    OSP Blichowo 

5.    OSP Nadułki 

6.    OSP Worowice 

Grupa ,,C’’ – Kobiece drużyny pożarnicze 

1.    OSP Worowice 

 
Po przeprowadzeniu zawodów nastąpiło wręczenie 

statuetek, dyplomów oraz nagród rzeczowych. Wójt 

Gminy Bulkowo podziękował wszystkim osobom 

zaangażowanym w przygotowanie zawodów, 

a w szczególności druhowi Piotrowi Kaźmierowskiemu, 

pracownikom Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie 

Gminy Bulkowo oraz druhom z poszczególnych OSP. 

Organizatorami Gminnych Zawodów Sportowo-

Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

Gminy Bulkowo byli Wójt Gminy Bulkowo oraz Zarząd 

Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP w Bulkowie. Zawody w części oficjalnej, 

jak i same zmagania poprowadziła druhna Aneta 

Chmielewska. 
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Przypominamy, że dnia 31 sierpnia 2018 roku upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z wypełnionym wnioskiem składamy 

faktury za zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. oraz wypełnione zestawienie 

faktur. Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 23 (Sala Posiedzeń) w godzinach pracy Urzędu. 



Rządowy Program „DOBRY START” , czyli 300 zł dla każdego ucznia  

na rozpoczęcie roku szkolnego

W dniu 1 czerwca 2018 roku Premier Mateusz 

Morawiecki podpisał rozporządzenie Rady Ministrów 

w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 roku 

poz. 1061). Program „Dobry Start” to inwestycja 

w edukację dzieci. Kwotę 300,00 zł jednorazowego 

wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok 

szkolny -  rodzina otrzyma bez względu na dochód. 

Świadczenie DOBRY START przysługuje w związku 

z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia: 

- przez ucznia do 20 roku życia, 

- przez ucznia do 24 roku życia w przypadku 

dzieci lub osób uczących się legitymujących się 

orzeczeniem o niepełnosprawności. 

W Gminie Bulkowo wnioski o świadczenia 

„DOBRY START” przyjmowane są przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie. Rodzic lub 

opiekun dziecka może złożyć wniosek do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie online już od 

1 lipca przez portal Emp@tia lub bankowość 

elektroniczną. Od dnia 1 sierpnia można złożyć 

tradycyjny, papierowy wniosek. Złożenie wniosku 

w lipcu i sierpniu gwarantuje otrzymanie wypłaty we 

wrześniu. 

Wnioski w GOPS w Bulkowie są przyjmowane 

od 1 sierpnia w pokoju numer 5 przez Izabelę Zuchora 

(tel. 24 265 20 13 wew. 31) w dniach: 

poniedziałek - wtorek w godz. 07:15 - 15:15, 

środa w godz. 07:15 - 10:00, 

czwartek w godz. 08:00 - 17:00, 

piątek w godz. 08:00 - 15:00.   

 

 

 

 

 

 

INWESTYCJE 

Oznakowanie na elewacji budynków Ochotniczych Straży Pożarnych  

W lipcu 2018 r. zostało wykonane przez firmę 

Marti Studio Rafał Smolicki z Płocka oznakowanie na 

elewacji budynków Ochotniczych Straży Pożarnych 

w Bulkowie, Nadułkach i Worowicach. Wartość zadania 

wyniosła 11 768,64 zł brutto, a środki pochodziły 

z budżetu Gminy Bulkowo. Jest to dopełnienie 

wykonanych na przełomie 2017 i 2018 roku 

termomodernizacji w ramach projektu partnerskiego pn. 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin 

Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 

priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektu: 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Trwają 

prace związane z zagospodarowaniem terenów świetlic. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie informuje, że przyjmowanie wniosków w wersji 

papierowej o świadczenie wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

rozpoczęło się od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski składane drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 

2018 roku. W nowym okresie świadczeniowym będą obowiązywać dotychczasowe zasady przyznawania w/w 

świadczeń. 

Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia 

wychowawczego na pierwsze dziecko, świadczeń rodzinnych oraz   świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 

okres zasiłkowy 2018/2019 jest rok 2017. 



Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018

Trwają prace w ramach dwóch zadań 

dofinansowanych z Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. W sołectwie 

Nadułki realizowana jest budowa ogrodzenia działki, na 

której znajduje się budynek świetlicy OSP oraz zostanie 

wykonane częściowe utwardzenie terenu, które dopełni 

wykonaną termomodernizację budynku świetlicy OSP. 

Wartość szacowana zadania to 22 555,00 brutto.  

 
 

W sołectwie Pilichowo na terenie osiedla 

mieszkaniowego tworzony jest plac zabaw. Wartość 

szacowana tej inwestycji to 20 200,00 zł brutto. Powyższe 

zadania zostaną zrealizowane do 15 października 2018 r. 

a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50 % 

wartości zadania, nie więcej niż 10 000,00 zł na każde 

z dwóch sołectw. Pozostałe środki (ponad 20 tys. zł) 

pochodzą z budżetu Gminy Bulkowo. 

 
Zadanie pn. „Budowa ogrodzenia działki o numerze ewidencyjnym 119/1 zabudowanej budynkiem świetlicy OSP w Nadułkach oraz 

częściowe utwardzenie terenu” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” 

Zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Pilichowie” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego 

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golanki 

Trwają prace dotyczące przebudowy drogi gminnej 

w miejscowości Golanki, na odcinku 1,26 km 

o szerokości 4 m, nawierzchnia bitumiczna o grubości 

5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 

8 cm. Wykonywane są również pobocza o szerokości 

0,75 m z mieszanki kamiennej. Wsparcie powyższego 

zadania w wysokości 100 000,00 zł pochodzi ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego. Wartość 

inwestycji po przetargu wynosi 435 676,46 zł brutto. 

Pozostała kwota 335 676,46 zł to środki z budżetu Gminy 

Bulkowo. Ostateczny termin realizacji (odbioru 

końcowego) zadania objętego dotacją to 31 października 

2018 r. 

   
 

Budowa Centrum aktywizacji społecznej i zawodowej w Blichowie

Trwają prace dotyczące realizacji zadania pod 

nazwą Centrum aktywizacji społecznej i zawodowej 

w Blichowie – Etap I wykonanie stanu surowego 

zamkniętego. Kwota inwestycji to 169 740,00 zł brutto, 

na realizację zadania zostały zabezpieczone środki 

własne Gminy Bulkowo, w tym kwota 63 399,75 zł 

odszkodowania wypłacona Gminie przez 

ubezpieczyciela w związku z pożarem budynku 

gminnego w Blichowie (dzięki temu, że od 8  lat jest 

ubezpieczany cały majątek Gminy). Centrum aktywizacji 

społecznej i zawodowej jest budowane na miejscu po 

budynku filii bibliotecznej w Blichowie.  
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Przebudowa drogi gminnej Nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck 

 
Operacja pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck” 

mająca na celu: przebudowę drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck i skrócenie czasu dojazdu do 

obiektów użyteczności publicznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 

,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach 

działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 - 2020 w zakresie: ,,Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które 

skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, 

zdrowotne, opiekuńczo – wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej”. 

Beneficjent: Gmina Bulkowo 

W ramach przedmiotowej operacji zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej nr 290420W na odcinku 1,7 km.  

Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł.  

Trwają prace dotyczące przebudowy drogi gminnej 

w miejscowości Nowy Podleck, na odcinku 1,7 km 

o szerokości 4 m (powierzchniowe potrójne utrwalenie 

nawierzchni kruszywem na podbudowie o grubości 8 cm 

z kruszywa łamanego). Wykonywane są również pobocza 

o szerokości 0,5 m z mieszanki kamiennej. Gmina 

Bulkowo otrzymała na ten cel dofinansowanie 

w wysokości 200 000,00 zł w ramach działania 

,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność w ramach inicjatywy LEADER” objętego 

PROW na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji 

po przetargu to kwota 419 446,61 zł. Pozostałe środki, 

czyli 219 446,61 zł pochodzą z budżetu Gminy Bulkowo.

    

 Nowe trybuny na Stadionie Piłki Nożnej w Bulkowie 

Zakończył się montaż trybun na Stadionie Piłki 

Nożnej w Bulkowie, który był kontynuacją realizacji 

zadania dotyczącego budowy Stadionu. Obok obecnych 

100 miejsc siedzących zostały zamontowane trybuny na 

kolejne 100 osób za kwotę 23 999,98 zł brutto, środki 

pochodziły z budżetu Gminy Bulkowo. Dzięki nim kibice 

będą mogli oglądać rozgrywki w komfortowych 

warunkach. Łącznie miejsca dla kibiców zajmują 

powierzchnię ponad 90 mkw. (wymiary trybun to 30,6 m 

na 3 m.)  Udało się również zainstalować małą trybunę na 

stadionie do piłki nożnej na osiedlu mieszkaniowym przy 

ul. Wschodniej w miejscowości Bulkowo-Kolonia. 

Zapraszamy do kibicowania w rozpoczynającym się 

sezonie. 
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Bieżące inwestycje 

 Rozpoczynamy prace polegające na budowie 

chodnika oraz remoncie istniejących zjazdów w ciągu 

drogi gminnej nr 290404W w miejscowości Nowe 

Łubki. Inwestycja o wartości 61 500,00 zł brutto zostanie 

zrealizowana do końca września tego roku ze środków 

własnych Gminy Bulkowo. 

 W lipcu została podpisana umowa na budowę 

Otwartej Strefy Aktywności (OSA) dofinansowanej 

przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu 

rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy 

Aktywności (OSA) edycja 2018. Kwota przyznanego 

dofinansowania ze środków FRKF wynosi 25 000,00 zł. 

W ramach realizacji zadania w Blichowie zostanie 

zamontowanych 9 urządzeń siłowni zewnętrznej 

(3 pojedyncze i 3 podwójne), powstanie strefa relaksu 

z ławkami  i stołami do gry w szachy i chińczyka. 

Dopełnieniem będą nasadzenia roślinne oraz wykonany 

trawnik.   Wartość  kosztorysowa   robót  to 55 510,00 zł.  

Trwają  prace  mające  na  celu  wyłonienie  wykonawcy. 

 We wrześniu w miejscowości Osiek planowane 

jest utworzenie boisk rekreacyjnych do piłki nożnej 

i siatkowej. Wyznaczenie i przygotowanie terenu pod 

inwestycję zostanie wykonane przez pracowników 

Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo. 

Następnie zostaną zakupione i zamontowane niezbędne 

urządzenia. Środki na realizację zadania będą pochodziły 

z funduszu sołeckiego oraz budżetu Gminy Bulkowo. 

     Również jesienią zaplanowane jest utworzenie 

Parku Wiejskiego w Pilichowie, polegające na rozbudowie 

i pogłębieniu stawu, wykonaniu licznych nasadzeń, 

trawników, montażu ławek oraz betonowego grilla. 

Wartość kosztorysowa inwestycji to 50 000,00 zł brutto, 

w tym środki pozyskane w ramach projektu grantowego 

poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność objęte PROW na lata 2014-2020 to kwota 

26 400,00 zł. Czekamy na podpisanie umowy, aby 

rozpocząć procedury przetargowe. 

Inwestycje planowane  

Gmina Bulkowo złożyła wniosek do Ministra 

Sprawiedliwości o środki z Funduszu Sprawiedliwości na 

zakup: dla OSP Blichowo 1 szt. zestawu ratownictwa 

medycznego PSP R1 tj.: torba ratownicza, nosze typu 

deska, szyny typu Kramera; dla OSP Bulkowo 

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) - 1 szt.; 

detektor wielogazowy - 1 szt.; dla OSP Nowe Łubki 

detektor wielogazowy - 1 szt., detektor napięcia - 1 szt. 

oraz nosze typu deska - 1 szt. i szyny typu Kramera - 1 

szt. Wnioskowaliśmy o kwotę 19 305,00 zł (99% 

kosztów). Wkład własny Gminy Bulkowo wynosi 1% tj. 

195,00 zł. 

Gmina Bulkowo aplikuje o środki na realizację 

operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” 

w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki 

pozyskanym środkom na poziomie do 63,63% kosztów 

kwalifikowalnych  zostanie przebudowane i odnowione 

centrum Bulkowa. W ramach etapu 1. w miejscu 

zatoczki autobusowej zostanie utworzony skwer z m.in. 

fontanną, ławkami, stolikami do gry, licznymi 

nasadzeniami. Dopełnieniem będzie nowoczesne 

oświetlenie parkowe tj. 11 sztuk latarni ulicznych 

fotowoltaicznych. Nowa wiata przystankowa będzie 

przeszkolona. 

Gmina Bulkowo będzie również  składać we 

wrześniu wnioski w naborach na przebudowę dróg tj. 

w naborze o przyznanie pomocy na realizację operacji 

typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”  

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020 (wniosek dotyczy dróg osiedlowych i 

chodników na osiedlu w Bulkowie) oraz w Programie 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019. 
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Dofinasowania z WFOŚiGW w Warszawie dla indywidualnych mieszkańców 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował na swojej stronie internetowej 

(www.wfosigw.pl), że w ramach realizacji Programu ,,Czyste Powietrze” będzie udzielane dofinansowanie w formie bezzwrotnych 

dotacji oraz pożyczek. Oferta skierowana będzie do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących 

współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy 

jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W ramach Programu zostanie dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji 

opalanych paliwem stałym na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania 

elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła. Dofinansowywane będą również prace termomodernizacyjne 

polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych/wewnętrznych budynku oraz wymianie/montażu stolarki zewnętrznej. 

Intensywność wsparcia dotacyjnego uzależniona będzie od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gosp. 

domowym. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosić będzie 7 tys. zł, natomiast  maksymalne koszty 

kwalifikowane, od których liczona będzie dotacja  – 53 tys. złotych. W ramach powyższej oferty możliwy będzie również zakup 

i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej (wyłącznie w formie pożyczek).  

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu szkoleń będą pojawiały się sukcesywnie na stronie internetowej 

WFOŚiGW. Nabór wniosków w Programie „Czyste Powietrze” rozpocznie się po przeprowadzeniu warsztatów w gminach na 

terenie Mazowsza. Po ustaleniu terminu szkolenia dla naszej gminy mieszkańcy zostaną o tym poinformowani poprzez okólnik, 

informacje na stronie internetowej gminy oraz system SISMS. 

 

http://www.wfosigw.pl/


Prace Gospodarki Komunalnej 

Na przełomie maja i czerwca 2018 r. pracownicy 

Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo 

prowadzili prace ziemne w miejscowości Sochocino-

Praga, polegające na wycinaniu krzewów, odnowieniu 

istniejącego rowu, założeniu przepustów oraz 

profilowaniu drogi. Jest to ciąg prac obejmujących 

podbudowę do modernizacji tego odcinka. Zakładane są 

przepusty oraz profilowane zjazdy na działki 

mieszkańców. 

W czerwcu został wyburzony stary budynek 

gospodarczy znajdujący się przy Szkole Podstawowej 

w Nowych Łubkach, który stwarzał realne zagrożenie dla 

uczniów. Po wywiezieniu gruzu oraz uporządkowaniu 

placu, na jego miejscu została wykonana płyta betonowa 

oraz posadowione blaszane pomieszczenia gospodarcze.  

W ostatnich dniach lipca zakończone zostały prace 

remontowe w budynku Posterunku Policji w Bodzanowie. 

Pracownicy ekipy budowlanej Gospodarki Komunalnej 

wykonali szereg zadań mających na celu podwyższenie 

standardów pomieszczeń w jakich pełnią służbę 

funkcjonariusze. W całym budynku zostały położone 

płytki na podłodze oraz wymienione drzwi do 

pomieszczeń. 

W lipcu została zakupiona nowa pompa głębinowa 

na Stację Uzdatniania Wody we Włókach. Dzięki 

wykorzystaniu koparki Atlas oraz pracownikom 

Gospodarki Komunalnej odpowiedzialnych za 

infrastrukturę wodociągową na terenie Gminy Bulkowo 

została ona zamontowana w miejsce starej już 

wyeksploatowanej pompy. 

Obecnie trwają prace remontowo - budowlane 

w  budynku Szkoły Podstawowej w Blichowie, gdzie 

odnawiane są powłoki malarskie ścian i sufitów. W części 

bibliotecznej wymieniane są otwory okienne. W Szkole 

Podstawowej w Nowych Krubicach trwają prace 

porządkowe oraz bieżące naprawy.  

 

(prace GK na drodze w Starym Podlecku) 

Pracownicy Gospodarki Komunalnej na bieżąco 

prowadzą prace związane z równaniem dróg, cięciem 

trawy przy drogach gminnych, wycinaniem krzewów 

z przydrożnych rowów oraz utrzymaniem obiektów 

zielonych. Likwidowane są wyrwy w nawierzchniach 

bitumicznych masą asfaltową.  

W związku z występowaniem wysokich temperatur 

z wykorzystaniem ciągnika oraz rozsiewacza PIAST 

trwają prace związane z posypywaniem drobnoziarnistym 

piaskiem dróg wykonanych w technologii powierzchnio-

wego utrwalenia. Czynności te mają na celu 

zabezpieczenie nawierzchni przez jej przyklejaniem do 

kół pojazdów.  

Dzięki wykorzystaniu gminnej koparko-ładowarki 

JCB wspólnie z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Nadułkach została nawieziona ziemia na teren przy 

strażnicy OSP w celu wyrównania podłoża pod 

ogrodzenie. Dziękujemy druhom za transport ziemi.   

Modernizacja drogi gminnej nr 290422W w sołectwie Rogowo 

Na początku sierpnia rozpoczęły się prace na 

drodze gminnej w miejscowości Rogowo. Modernizacja 

drogi wykonana jest w ramach funduszu sołeckiego. 

Prace na odcinku ok 950 m obejmują wytyczenie pasa 

drogowego, zdjęcie poboczy, wykonanie rowów oraz 

nawiezienie pospółką. Prace przygotowawcze zostaną 

wykonane przez Gospodarkę Komunalną przy Urzędzie 

Gminy Bulkowo, natomiast z funduszu sołeckiego 

zostanie zakupiona pospółka do utwardzenia drogi za 

kwotę 12 604,21 zł. 

    
(droga w chwili rozpoczęcia prac)                                            (droga podczas prac, przed żwirowaniem) 
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VIII DNI BULKOWA oraz XVI Festyn Rodzinny

W weekend 16 - 17 czerwca 2018 roku już po raz 

ósmy odbyły się Dni Bulkowa. Imprezie towarzyszył 

także XVI Festyn Rodzinny Stowarzyszenia „Nasza 

Przyszłość”. Tegoroczne obchody Dni Bulkowa były 

wyjątkową imprezą pod wieloma względami. Patronat 

honorowy nad obchodami objął Wojewoda Mazowiecki 

Pan Zdzisław Sipiera oraz Marszałek Województwa 

Mazowieckiego Pan Adam Struzik.  

Rangę naszej uroczystości podniosła obecność 

wielu zacnych gości, którzy postanowili świętować razem 

z mieszkańcami Naszej Gminy. Uroczystej Mszy Św. 

w Parafii pw. Trójcy Świętej w Bulkowie wyjątkowego 

charakteru nadała obecność pocztów sztandarowych 

Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 
Corocznie obchody Dni Bulkowa są wzbogacane 

o nowe elementy. W tym roku, z inicjatywy Koła 

Wędkarskiego „Złota Rybka” Bulkowo, miłośnicy 

wędkarstwa rywalizowali ze sobą podczas I Zawodów 

w Wędkarstwie Spławikowym. Podczas VIII Dni 

Bulkowa swoją premierę miała także I Gra Terenowa. 

W zabawie pn. "KEVIN SAM W BULKOWIE", 

zorganizowanej przez Pracownię Orange przy Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Bulkowie, udział wzięły 

3 kilkuosobowe grupy. Zmiany idą w parze z tradycją, 

bowiem  Sportowa  Sobota  wpisując  się  na  stałe 

w program Dni Bulkowa, jak zwykle cieszy się dużym 

zainteresowaniem. 

 
Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej oraz Piłki Nożnej, 

Turniej Piłki Nożnej Sołectw oraz Turniej Plażowej Piłki 

Siatkowej to właśnie oferty dla osób chcących aktywnie 

spędzić czas. 

Nie lada gratka czekała także na pasjonatów 

tematyki wojskowej i militariów. Wśród wielu 

wystawców, od lat związanych z Gminą Bulkowo, już  po  

raz drugi wojsko oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień 

w Płocku prezentowali sprzęt wojskowy i przekazywali 

mnóstwo ciekawostek w tym zakresie. Miłośnicy nieco 

mocniejszych wrażeń z pewnością docenili pokaz akcji 

ratowniczej, łącznie z rozcinaniem samochodu, 

w wykonaniu druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Bulkowie. Niesamowicie przyciągającą moc miała 

grochówka podawana wprost z kuchni polowej, która 

rozeszła się w mgnieniu oka. 

Dla nieco młodszych mieszkańców czekało wesołe 

miasteczko ze ścianką wspinaczkową, malowanie twarzy, 

robienie tatuaży czy zdobienie talerzy. Ponadto dzieci 

i młodzież ze szkół z terenu Naszej Gminy mieli 

wspaniałą okazję, by zaprezentować swoje zdolności 

artystyczne, które z kolei podziwiali wszyscy 

zgromadzeni na czele z ich koleżankami i kolegami. Dla 

wszystkich czekały smakołyki i słodkości, m.in. 

w kawiarence Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”. 

 

Godnym uznania jest honorowanie najzdolniejszych 

uczniów szkół z terenu Gminy Bulkowo, którzy otrzymali 

Stypendium Wójta Gminy Bulkowo oraz listy 

gratulacyjne za najlepsze wyniki w nauce. Dni Bulkowa 

były także okazją do przedstawienia wyników Konkursu 

na Czytelnika Roku 2018 w Gminie Bulkowo 

zorganizowanego przez GBP w Bulkowie. 

Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” rozstrzygnęło 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. 100 LAT 

NIEPODLEGŁEJ oraz przeprowadziło Turniej Tenisa 

Stołowego. Wójt Gminy Bulkowo wraz z Prezes 

Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” Krystyną Sankiewicz 

wręczyli podziękowania dla wolontariuszy, którzy 

z dobroci serca, bezinteresownie i nieustannie poświęcają 

swój cenny czas dla innych.  
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Z pewnością wielu młodszych, jak i starszych 

mieszkańców, tego dnia czekało na występ gwiazd 

muzycznych. Do wspólnej zabawy porwał zespół Freaky 

Boys oraz zespół D Bomb. Muzycznym akcentem 

był  także występ zespołu Akord oraz  występ zespołu 

The Voice Orchiestra, którego młodzi członkowie 

zachwycali widownię pięknym głosem i profesjonalnym 

wykonaniem utworów. Dla sympatyków tańca Formacja 

Lenart poprowadziła imprezę, gdzie do późnych godzin 

wieczornych można było oddać się wspólnej zabawie 

tanecznej. 

Ogromne podziękowania należą się sponsorom, którzy 

wsparli nasze działania organizacyjne. Zawsze możemy 

liczyć na pomoc, dzięki której udało się zrealizować masę 

pomysłów i osiągnąć zamierzone przez nas cele. Szczere 

wyrazy uznania należą się naszym darczyńcom: Firma 

Usługowo – Techniczna „ WAPO – TECH” s.c., U.S.T. 

Firma Handlowa Mariusz Guziński, Bank Spółdzielczy w 

Staroźrebach, Bar Warka Izabela Pęcherzewska, 

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

transportowe sprzedaż piasku i żwiru – Marek Przeradzki, 

Waren Group Sp. z o.o. Ireneusz Kwiatkowski, Market 

Budowlany KRECIK Olga Skibińska, Ambra Club 

Krzysztof Osiecki, Przedsiębiorstwo Usługowo – 

Handlowe „CHEMIROL” Sp. z o.o., RAWI – KRUSZ – 

Wykopy, Piach, Kruszywa. 

 
Dni Bulkowa oraz towarzyszący im Festyn 

Rodzinny Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” 

organizowane są z myślą o mieszkańcach, by mogli miło 

spędzić czerwcowy weekend podczas wspólnej zabawy. 

To zapowiedź wakacyjnego odpoczynku. Jesteśmy 

wdzięczni, że nasze starania docenili zarówno goście, 

mieszkańcy, jak i sponsorzy oraz wszyscy, którzy ten 

czas postanowili spędzić właśnie w Bulkowie. 

Do zobaczenia za rok – podczas IX Dni Bulkowa!!!!! 

Pełna relacja z VII Dni Bulkowa oraz więcej zdjęć 

na stronie www.bulkowo.pl, zapraszamy do lektury! 
 

Z życia biblioteki…  

Pracownia Orange Sercem Gminy Bulkowo 

Pracownia Orange w Bulkowie działająca w strukturach 

Biblioteki od stycznia jest motorem napędowym nowych 

działań dla bulkowskiej społeczności. W nasze pomysły 

staramy się angażować jak największą liczbę 

mieszkańców. Od początku roku zorganizowaliśmy m.in. 

cykl spotkań dla dzieci i młodzieży dotyczący 

bezpiecznego Internetu i kodowania. Wspólnie z grupą 

„Zaczytani w Bulko” w maju i w czerwcu realizowaliśmy 

projekt    „Zaczytane    Bulkowo”,    w    ramach   którego 
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odbywały się warsztaty dla młodzieży i spektakle dla 

prawie 130 przedszkolaków. Podczas czerwcowej Nocy 

Bibliotek odbyły się międzypokoleniowe warsztaty 

przyszłościowe. Rozmawialiśmy tu o przyszłości - tej za 

100 lat, a młodzież przeprowadzała wywiady z lokalnymi 

liderami. W ramach kolejnego projektu w naszej 

Pracowni zostały przeprowadzone przez specjalistę ze 

Stowarzyszenia „Robisz.to” warsztaty z modelowania 

i druku 3D, dla dwudziestoosobowej delegacji młodzieży 

ze wszystkich szkół z terenu Gminy. W dniach 15-17 

czerwca zostały zorganizowane 3 dniowe warsztaty 

animacyjne z nowymi technologiami, przeprowadzone 

przez edukatorkę z Fundacji „5Medium". Młodzież przez 

ten czas pracowała nad aplikacją Actionbound 

i historyczno-edukacyjną fabułą, dzięki której udało się 

stworzyć I grę terenową pt. „Kevin sam w Bulkowie”, 

która została przeprowadzona podczas VIII Dni Bulkowa. 

Z kolei w lipcu odbyły się zajęcia z Lego Mindstorms 

w ramach projektu „Robo - Ty i Ja”. W ramach wyzwania 

dla młodzieży zorganizowaliśmy Escape Room, dzięki   

temu  w  naszych  przestrzeniach  został  wyreżyserowany 

http://www.bulkowo.pl/


i nagrany teledysk – z przymrużeniem oka- promujący 

czytanie pt. O tym jak, "Grażyna i Janusz" uciekli 

z Biblio-Pracowni w Bulko! Wydarzenie to zajęło 

pierwsze miejsce w grywalizacji z innymi pracowniami, 

w której uczestniczymy na platformie Orange. Ponadto w 

różnych formach spotkań, imprez, prelekcji, wycieczek, 

warsztatów, zajęć, lekcji lub po prostu odwiedzających 

nas w celu wypożyczenia książki lub zagrania 

w PlayStation, czy skorzystania z Internetu było prawie 

7 tysięcy osób! Prosto z Orange Serca przesyłamy wyrazy 

wdzięczności za zaangażowanie w życie naszej Pracowni 

WSZYSTKIM, którzy nas wspierają. Dziękujemy 

i zapraszamy do nas! 

Zaczytane Bulkowo 

 
W ramach programu Młodzi w Akcji przy 

Bibliotece powstała młodzieżowa grupa "Zaczytani 

w Bulko", która z wielką pasją i zaangażowaniem 

opracowała plan programu "Poczytajmy lokalnie" 

w Bulkowie. W maju został złożony wniosek o grant, 

a naszym celem było „zaczytanie Bulkowa”! 

Zaplanowaliśmy zorganizować akcję czytelniczą dla 

dzieci w wieku 3-6 lat ze wszystkich przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Bulkowo. 

I udało nam się! Dzięki sojusznikom pozyskaliśmy 

środki z CEO i Fundacji Banku Zachodniego WBK. 

Dzięki temu został zrealizowany plan czytelniczy, 

a dodatkowo młodzież uczestniczyła w   profesjonalnych    

warsztatach  teatralnych,  które  pomogły  im  w  przygo- 

towaniu przedstawień dla dzieci. Podczas kampanii 

„Cała Polska Czyta Dzieciom” w dniach 05-08.06.2018 

r. zostały zaprezentowane, w nowoczesnej formie, przed 

grupą 130 dzieci scenki literackie z wybranych bajek 

i baśni. Występy odbywały się z wykorzystaniem 

elementów interakcji z widzami, które angażowały 

uczestników. Zwieńczeniem akcji „Zaczytane Bulkowo” 

był udział młodzieżowej grupy w „I Nocy w Bibliotece”, 

do której współorganizacji zostali włączeni. Podczas 

wieczorku czytelniczego „Rzeczpospoczyta” 

zaprezentowali wiersze Herberta i Broniewskiego, 

uczestniczyli w międzypokoleniowych warsztatach 

przyszłościowych, przeprowadzili i nagrali wywiady 

z lokalnymi liderami, a także zagrali w Flirt 

z Niepodległą. Podczas tego spotkania zaprezentowali- 

tym razem przed grupą młodzieży i dorosłych- nabyte 

umiejętności aktorskie. Spotkanie podsumowujące 

projekt odbyło się w dn. 28.06.2018 r., podczas którego 

zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz 

podziękowania. Następnie na terenie biblioteki odbył się 

wspólny poczęstunek przy grillu. Szczególne 

podziękowania kierujemy do sojuszników projektu: Pana 

Gabriela Graczyka Wójta Gminy Bulkowo, Pani Iwony 

Przedpełskiej, Pani Małgorzaty Bandych oraz 

Dyrektorów Szkół z Gminy Bulkowo. Dziękujemy Wam 

za możliwość realizacji czytelniczych pasji naszej 

wspaniałej młodzieży 

Finanse bez tajemnic w bibliotece w Bulkowie 

Gminna Biblioteka w Bulkowie wraz z 9 innymi 

placówkami z województwa mazowieckiego, została 

wybrana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego do udziału w piątej edycji projektu, 

którego głównym celem było poszerzenie wiedzy 

ekonomicznej wśród osób z grupy 50+ oraz 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. 

W trakcie zorganizowanych od maja do końca czerwca 

spotkań, dwudziestoosobowa grupa uczestników pod 

kierunkiem odpowiednio przeszkolonych bibliotekarzy, 

mogła skorzystać ze specjalnie opracowanego dla nich 

kursu e-learingowego, który przybliżył im podstawowe 

zagadnienia ekonomiczne, szczególnie ważne w życiu 

codziennym (tj. zakupy przez Internet, bankowość 

elektroniczna, przeliczanie walut, oszczędzanie, czy 

wpływ polityki banku centralnego na budżet domowy). 

W spotkaniu kończącym realizację projektu udział wzięli 

seniorzy, którzy uczestniczyli w cyklu zajęć 

poświęconym finansom i bankowości, jak również 

zaproszony gość - Wójt Gminy Bulkowo, który z radością 

wręczył certyfikaty ukończenia kursu. Spotkanie było 

okazją do podsumowań działań w obrębie realizowanego 

projektu oraz do rozmów dotyczących nowych pomysłów 

aktywizujących naszych seniorów. Kurs jest elementem 

piątej edycji projektu „O finansach w bibliotece”, 

prowadzonej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego. Projekt jest realizowany z Narodowym 

Bankiem Polskim w ramach Programu Edukacji 

Ekonomicznej.  
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Czytelnik Roku 2018 w Gminie Bulkowo 

Lubić czytanie - to znaczy godziny nudów, które człowiek 

miewa w życiu, zmieniać na godziny radości. (Monteskiusz)  

W tym roku po raz pierwszy nasza biblioteka 

zorganizowała konkurs na Czytelnika Roku 2018 

w Gminie Bulkowo, którego honorowy patronat objął 

miłośnik książek Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk. 

Uczestnikami konkursu byli wszyscy aktywni czytelnicy 

naszych Bibliotek. Komisja wyłoniła 10 laureatów 

w pięciu kategoriach wiekowych. Z wielką dumą 

możemy pochwalić się, że wszyscy nagrodzeni 

przeczytali od 1 stycznia do 1 czerwca razem 499 

książek. Podczas VIII Dni Bulkowa, laureaci zostali 

uhonorowani pamiątkowymi medalami, dyplomami oraz 

nagrodami, które zostały wręczone przez Wójta Gminy 

Bulkowo Pana Gabriela Graczyka oraz Dyrektor GBP w 

Bulkowie Panią Natalię Maćkiewicz. Czytelnikami Roku 

2018 w Gminnej Bibliotece Publicznej zostali kolejno: 

   Ignacy Łoboda - I do lat 5; 

   Iwona Łoboda - II do lat 14; 

   Jakub Cichocki - III do lat 24; 

   Barbara Ślepowrońska - IV do lat 60; 

   Paweł Bąkiewicz - V powyżej 60 lat. 

Czytelnikami Roku 2018 w GBP Filii w Nowych 

Łubkach zostali kolejno: 

   Magdalena Urbańska - I do lat 5; 

   Katarzyna Kochańska - II do lat 14; 

   Przemysław Raczyński - III do lat 24; 

   Teresa Cieszkowska - IV do lat 60; 

   Marianna Leszczyńska - V powyżej 60 lat. 

Jesteśmy dumni z tak wspaniałych Czytelników, 

gratulujemy i zapraszamy na kolejne spotkania z książka 

w naszych bibliotekach! 

 

Bezpłatny System Informacji dla mieszkańców
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