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Kształt budżetu Gminy Bulkowo w latach 2011-2014 

 Lata 2010-2014 to lata stosunkowo ciężkie, 

najcięższe w pozyskiwaniu funduszy unijnych, od kiedy 

Polska weszła do Unii, czyli od 2004 roku. Sytuacja ma się 

niemal identycznie jak w gospodarstwach rolnych, gdzie 

pierwsze środki unijne można było pozyskać stosunkowo 

łatwo, a późniejsze były obwarowane różnymi 

wymaganiami i bardziej ciężkie, bądź wręcz niemożliwe 

w wielu przypadkach do zdobycia. 

Jednak mimo tego w latach 2010-2014 wielkość 

budżetu (dochodów) Gminy Bulkowo systematycznie 

rosła. W tej kadencji o ponad 24%, (czyli przez 4 lata 

niemal o 1/4 !). Ich wzrost był spowodowany wzrostem 

wartości pozyskanych środków unijnych, realizacji 

licznych projektów, ale także rozsądnym gospodarowaniem własnymi dochodami, rozbudową Gospodarki Komunalnej 

i przejęciem na siebie ogromnej liczby zadań, które wcześniej były zlecane firmom zewnętrznym.  

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w rankingu Rzeczpospolitej za 2013 rok Gmina Bulkowo zajęła 6 miejsce na 

228 gmin wiejskich w województwie mazowieckim oraz 67 miejsce w kraju na 1566 obecnie istniejących gmin wiejskich 

pod względem pozyskanych funduszy unijnych. W 2013 roku wartość pozyskanych środków w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca to kwota 329,00 zł. Osiągnięcie tak dobrego wyniku, najlepszego w historii naszej gminy, było możliwe 

dzięki zgodzie oraz intensywnej i owocnej współpracy na szczeblu Wójt - Rada Gminy. Rozsądek, sztuka osiągania 

porozumienia wśród Radnych oraz ich troska o rozwój Gminy pozwoliły na osiągnięcie takiego sukcesu. 

Efekty są widoczne w postaci realizacji licznych inwestycji m.in. drogowych, edukacyjnych, proekologicznych oraz 

projektów edukacyjnych i społecznych, którym poświęcone jest obecne wydanie. W 2010 roku zastaliśmy budżet 

w wysokości 14 435 371,64 zł i łączne zobowiązania gminy w kwocie 6 125 098,72 zł co daje wskaźnik zadłużenia 

42,43%, obecnie w 2014 roku nasze planowane dochody sięgną 19 954 332,96 zł, zobowiązania gminy 7 833 499 zł co 

daje wskaźnik zadłużenia 39,26%. Rozważcie Państwo sami jak te liczby mają się do rzeczy zrealizowanych na terenie 

gminy Bulkowo. Z większym budżetem można znacznie więcej. 

 Inwestycje w latach 2011-2014

 

 

Modernizacja dróg  Nowe Łubki – Krzykosy i Nowe Krubice – Dobra
 

 

Gmina Bulkowo zrzeszona w Związku Gmin Regionu Płockiego 

uczestniczyła w projekcie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg w gminach 

regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju". W ramach projektu 

Gmina realizowała modernizację dwóch dróg: 

a. Nowe Łubki – Krzykosy o długości 4,608 km łącząca dwie drogi 

powiatowe,  

b. Nowe Krubice – Dobra o długości 3,338 km łącząca dwie drogi 

powiatowe. 

Zadanie realizowane było w latach 2012-2013 r.  Całkowita  wartość  

Inwestycji   wyniosła  4 406 886,98 zł.   Kwota   dofinansowania    zadania 
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Inwestycje drogowe 



wyniosła  2  655  798,12 zł, zaś pozostała część, czyli 1 751 

088,86 zł to środki z budżetu Gminy. Prace trwały od dnia 

17.08.2012 r., natomiast ich zakończenie nastąpiło w dniu 

30.08.2013 r. Modernizacja   dróg  przyczyniła  się  do  

poprawy  bezpieczeństwa i wizerunku naszego regionu, co 

może być również motorem rozwoju gospodarczego 

Gminy. Inwestycja wpłynęła pozytywnie na komfort życia 

mieszkańców i poprawę jakości ciągów komunikacyjnych 

na terenie Gminy Bulkowo. Wpłynęła pozytywnie na 

komfort przejazdu autobusu szkolnego oraz nowej linii 

autobusu PKS Płock. 

 

Modernizacja drogi powiatowej Bulkowo-Góra 

 

Do  najważniejszych  inwestycji  ostatnich  lat należy  

również zaliczyć modernizację drogi powiatowej Bulkowo- 

Góra, na odcinku 5,2 km, której oddanie nastąpiło w dniu 

13 września 2011 r. Inwestycja o wartości ponad 3,5 mln 

złotych została sfinansowana w 50% ze środków 

pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych. Pozostałe środki, po 25 % wartości zadania 

przekazały Gmina Bulkowo, kwotę 886 744,00 zł oraz 

Starostwo Powiatowe w Płocku.   

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowo – Mostowych z Płońska. Prace obejmowały 

karczowanie drzew, poszerzenie jezdni oraz wykonanie 

nowej nawierzchni bitumicznej, wykonanie przepustów na 

zjazdach, wykonanie poboczy wraz z pogłębieniem 

i wykonaniem rowów odprowadzających wodę oraz 

oznakowanie. 

Zmodernizowany odcinek drogi Bulkowo-Worowice 

W grudniu 2013 roku dokonany został odbiór inwestycji pod 

nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – 

Bulkowo – Bodzanów na odcinku od km 14+261 do km 16+331 o 

długości 2,07 km” zrealizowanej w partnerstwie Powiatu Płockiego oraz 

Gminy Bulkowo. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 675 025,30 zł, 

a wkład Gminy Bulkowo to 50 %, co stanowi kwotę 837 512,65 zł. 

Dzięki dobrej współpracy samorządu Gminy Bulkowo oraz władz 

Powiatu Płockiego gmina Bulkowo zyskała ponad 2 kilometrowy 

odcinek zmodernizowanej drogi.  

 

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Daniszewo-Podmarszczyn na długości 

1590 mb.  
Całkowita wartość zadania to 195 815,66 złotych. Gmina Bulkowo na realizację powyższego zadania uzyskała 

dotację w kwocie 49 000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z budżetu 

Województwa Mazowieckiego. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Bulkowo.  

Remont dróg osiedlowych w miejscowości Osiek PGR. 

W 2012 roku Gmina Bulkowo przeprowadziła również kilka remontów dróg, które zostały sfinansowane z budżetu 

Gminy. Zadanie inwestycyjne pn. „Remont dróg osiedlowych w miejscowości Osiek PGR, gm. Bulkowo”. W ramach prac 

wykonano m.in. wyrównanie i uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni pospółką, nawierzchnię z tłucznia 

kamiennego o grubości 8 cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem. Wartość zadania wyniosła 21 998,92 zł. 

Remont drogi gminnej w Nowych Łubkach. 

Kolejnym zadaniem był remont drogi gminnej nr 290430W poprzez nawiezienie żwiru na odcinku 900 mb. 

W miejscowości Nowe Łubki - wartość zadania wyniosła 19 970,28 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię 

żwirową o grubości 10 cm i szerokości 5,5 m z wyprofilowaniem i zagęszczeniem.   

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Osiek do m. Skarszyn.   
Inwestycja została wykonana za kwotę 162 570,40 zł,  z czego 152 570,40 zł to wkład własny Gminy Bulkowo. 

 

Utwardzenie drogi gminnej poprzez nawiezienie żwiru na odcinku 1,5 km relacji Sochocino Czyżewo – Sochocino 

Praga.  

Prace wykonane w 2012 roku obejmowały wyrównanie drogi do profilu równiarką, roboty ziemne na zawyżonym 

poboczu z przewozem gruntu i zagospodarowaniem nadmiaru, wykonanie nawierzchni żwirowej grubości 12 cm 

z  wyprofilowaniem i zagęszczeniem na całej długości drogi oraz wykonanie nawierzchni żwirowej grubości 10 cm na 

poboczu. Wartość zadania brutto to kwota 54 541,16 zł, środki pochodziły z budżetu Gminy Bulkowo. 

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sochocino-Praga.  

Inwestycja realizowana w 2013 roku dotyczyła modernizacji drogi  na długości 3,20 km. Wartość zadania to kwota 

168 804,50 brutto, 40 000 zł pochodziło z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, natomiast 

128 804,50 to środki z budżetu Gminy Bulkowo.  
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Modernizacja gminnych dróg żwirowych 
W 2014 roku zrealizowane zostały zadania dotyczące modernizacji 

gminnych dróg żwirowych na odcinkach Sochocino Czyżewo – Sochocino 

Praga o długości 850 mb oraz Słupca – Nowe Łubki na długości 1,3 km. 

Prace obejmowały zebranie pobocza, wykopanie rowów, utwardzenie 

nawierzchni na całej długości drogi oraz wyprofilowanie. Prace w głównej 

mierze zostały wykonane przez gminny sprzęt, tj. dwie koparki, równiarkę, 

ciągnik z przyczepą. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, którzy również 

uczestniczyli własnymi ciągnikami w odwożeniu ziemi, udało się 

zmodernizować całe odcinki dróg, ponosząc jedynie koszty paliwa 

i eksploatacji maszyn, co znacznie obniżyło koszt modernizacji dróg. W ten 

sposób oprócz wymienionych, powstało jeszcze wiele kilometrów oddanych               (Droga Słupca – Nowe Łubki) 

dróg żwirowych.                                                                                     

Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w Szastach 
W dniu 02 października 2014 roku dokonany został odbiór zadania „Przebudowa- modernizacja drogi gminnej 

290416W Szasty- droga powiatowa 3059W” długość odcinak to 1,7 km. Prace obejmowały zebranie pobocza, wykopanie 

rowów, utwardzenie nawierzchni na całej długości drogi oraz wyprofilowanie i ułożenie przepustów. Wartość zadania to 

kwota 95 434,96 zł brutto. Uzyskana dotacja to 50% tej kwoty. 

Dokończenie budowy chodnika z elementami odwodnienia w miejscowości Blichowo 
Całkowita wartość projektu to 147 719,93 zł, pozyskane dofinansowanie to kwota 96 078,00 zł. Inwestycja została 

wykonana w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i   rozwój 

wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wykonano 850 mb chodnika. 

Przebudowa gminnego parkingu na dz. nr ewid. 157/1 

w miejscowości Blichowo, gm. Bulkowo 

W dniu 10 września 2014 roku został dokonany odbiór zadania 

inwestycyjnego pod  nazwą „Przebudowa gminnego  parkingu na dz. nr 

ewid. 157/1 w miejscowości Blichowo, gm. Bulkowo”. 

Wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego była 

firma: Zakład Usługowo – Handlowy„ WIGMA”. Wartość zadania to 

kwota  brutto – 151 077,78 zł. Środki pochodziły z budżetu Gminy. 
                                                                                                                               (Przebudowa gminnego  parkingu w Blichowie) 

W 2014 roku realizowana jest również II etapowa przebudowa dróg na 

terenie Gminy Bulkowo: 

Część I: Przebudowa  drogi  gminnej  nr  290419W relacji Blichowo – 

Gocłowo. Całkowita wartość zadania to kwota 644 882,63zł brutto.  

Część II: Przebudowa drogi gminnej nr 290426W w miejscowości Osiek 

– Etap I o wart. 134 180,81 zł brutto. 

Przebudowa drogi gminnej Blichowo – Gocłowo obejmuje prace 

związane z wykonaniem drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,5 m 

wraz z wykonaniem poboczy na odcinku 3,167 km, natomiast w miejscowości 

Osiek na odcinku – 0,535 km.  

Modernizacja drogi w Pilichówku 

W dniu 17 września 2014 roku dokonany został odbiór inwestycji 

pn. Przebudowa- modernizacja drogi powiatowej nr 2934W od drogi 

(Kucice-Bodzanów) do Daniszewa na odcinku 0,6 km.  

Zadanie zostało wykonane w partnerstwie Gminy Bulkowo oraz 

Powiatu Płockiego, całkowita wartość inwestycji to kwota 315 192,42 zł., 

a wkład Gminy Bulkowo to 50 %, co stanowi kwotę 157 596,21 zł. 
 

 

 

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Blichowie
W listopadzie 2012 roku dokonano zakończenia 

realizacji kolejnej inwestycji pn. „Budowa placu zabaw przy 

Szkole Podstawowej w Blichowie”, który powstał w ramach 

rządowego programu „Radosna szkoła”.  
 

Całkowita  wartość   zadania   wyniosła  96  290,12 zł. 

Z   budżetu   Państwa   Gmina   Bulkowo   pozyskała 

dotację w wysokości 50% wartości zadania, zaś pozostała 

kwota to środki własne Gminy. 
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Inwestycje edukacyjne 



Oddany do użytku plac zabaw pozwolił zapewnić warunki 

do poprawy aktywności ruchowej dzieci, promować 

aktywne formy spędzania wolnego czasu na świeżym  

powietrzu,  rozwijać   umiejętności   motoryczne 

naszych najmłodszych mieszkańców, kształtować 

umiejętności społeczne oraz orientację przestrzenną. 

Wagę tej inwestycji podkreśla fakt, że jest to pierwszy 

nowy plac zabaw na terenie gminy  Bulkowo  znajdujący się  

przy Szkole Podstawowej. Był bardzo pożądanym 

i potrzebnym obiektem. Korzystają z niego także okoliczni 

mieszkańcy.  

Budowa budynku łącznika pomiędzy budynkiem głównym, a budynkiem B  

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie

 

W dniu 1 września 2014 roku dokonano otwarcia 

łącznika pomiędzy budynkiem głównym, a budynkiem „B” 

ZSO w Bulkowie. Inwestycja była realizowana od dnia 

30.04.2014 roku. Wykonawcą zadania była firma GLOBAL 

SYSTEMS  Marcin Balcerzak. Całkowity koszt inwestycji 

obejmujący roboty podstawowe, roboty dodatkowe oraz 

inspektora nadzoru to kwota 258 022,21 zł., środki 

pochodziły z budżetu Gminy. 

Nowo wybudowana inwestycja ucieszyła rodziców, 

uczniów oraz nauczycieli, gdyż znacząco poprawia przejście 

pomiędzy budynkami szkoły, co było niezmiernym 

utrudnieniem podczas zimy.  
 

Termomodernizacja szkoły we Włókach

We wrześniu 2012 r. zakończono realizację zadania 

pn. „Termomodernizacja szkoły we Włókach, gm. 

Bulkowo” w ramach projektu partnerskiego pn. 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 

terenie Powiatu Płockiego”. 

To zadanie inwestycyjne było współfinansowane ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Gmina na ten 

cel pozyskała kwotę 115 786,32  zł, natomiast 49 622,71 zł 

pochodziło z budżetu Gminy Bulkowo. Całkowita wartość 

zadania wyniosła 165 409,03 zł. 

        W ramach zadania wykonane zostało m.in.: docieplenie 

ścian, stropów, wymiana okien  i drzwi, wymiana pokrycia 

dachowego wraz ze wzmocnieniem i wydłużeniem więźby 

dachowej. 

 
        Termomodernizacja szkoły pozwoliła nie tylko 

zmniejszyć straty ciepła i obniżyć koszty eksploatacji - 

poprawiła również warunki użytkowe pomieszczeń 

przeznaczonych dla uczęszczających tam dzieci. 

 

 

Rekultywacja składowiska odpadów w Rogowie

W 2012 roku Gmina Bulkowo zrealizowała projekt pn: 

„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 

zlokalizowanego w miejscowości Rogowo” w ramach realizacji projektu 

pt. „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w Regionie Płockim 

poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin 

Regionu Płockiego”.  

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Całkowity koszt inwestycji 

wyniósł 141 174,00 zł, w tym środki unijne 119 997,00 zł. 
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Inwestycje proekologiczne 



Celem wykonywanego zadania jest powstrzymanie procesu 

degradacji środowiska gruntowo-wodnego, zabezpieczenie 

terenów przyległych przed potencjalnym zanieczyszczeniem 

oraz stworzenie warunków do zagospodarowania terenu. 
 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wymiana sieci wodociągowej dla osiedla 

mieszkaniowego w Pilichowie oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Bulkowo

 W dniu 15 listopada 2013 roku dokonano odbioru 

robót budowlanych pn: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej i wymiana sieci wodociągowej dla osiedla 

mieszkaniowego w Pilichowie oraz budowa sieci 

wodociągowej na terenie Gminy Bulkowo”. Inwestycja 

została zrealizowana w ramach działania 321 „Podstawowe 

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego 

PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość zadania 

wyniosła 694 238,58 zł, natomiast uzyskane 

dofinansowanie to kwota 421 688,00 zł, okres realizacji: 10 

kwietnia 2013 - 30 października 2013 r. 

Zadanie to obejmowało: 

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej 

w miejscowościach Pilichowo-Bulkowo wraz z przyłączem 

wodociągowym  do  przepompowni  ścieków  w  miejsco-  

wości Pilichowo, (długość sieci kanalizacyjnej 2 416 mb), 

- budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Bulkowo 

w miejscowościach Daniszewo, Majdany, Gocłowo, Osiek, 

Nowy Podleck , Słupca, Sochocino Czyżewo, Sochocino  

Praga  oraz   Włóki,  (całkowita długość wybudowanej sieci 

wodociągowej wynosi 3 980,00 mb), 

- wymianę sieci wodociągowej dla osiedla mieszkalnego 

w  Pilichowie (długość 420,00 mb).  

(przepompownia ścieków w Pilichowie) 

Zakres prac obejmował wymianę rur wodociągowych 

z  azbestowo-cementowych na polietylenowe. 

Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjno - tłocznej  

w miejscowościach Pilichowo-Bulkowo miała na celu 

efektywniejsze wykorzystanie istniejącej oczyszczalni 

w Bulkowie. Mogliśmy dzięki temu zlikwidować lokalną 

oczyszczalnię w Pilichowie i ograniczyć bieżące koszty. 

Termomodernizacja budynków w gminie Bulkowo

Inwestycja realizowana w 2014 roku miała na celu 

poprawę wyglądu estetycznego budynków, obniżenie straty 

ciepła, umożliwienie wykorzystywania obiektów przez 

mieszkańców do różnego rodzaju spotkań, oraz 

realizowania w przyszłości szkoleń. 

Zadanie podzielone było na II części: Inwestycja reallizowana w 20 

Część I: Termomodernizacja  budynku  świetlicy  Ochotni- 

czej Straży Pożarnej w Pilichówku wraz z wymianą dachu. 

Całkowita  wartość   zadnia  to  kwota 140 546,85 zł, 
 

 
(Świetlica w Bulkowie) 

 

 

(Remiza OSP w Pilichówku) 
 

natomiast przyznane dofinansowanie wyniosło 

106  514,88 zł. 

Cześć II: Termomodernizacja budynku świetlicy 

w miejscowości Bulkowo polegająca na dociepleniu 

budynku i stropu, wymianie zewnętrznej stolarki 

budowlanej oraz wymianie pokrycia dachowego. Wartość 

zadnia 141 481,84zł brutto, natomiast przyznane 

dofinansowanie to kwota 111 824,18 zł. 

oraz 

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sochocino-Badurki- wartość inwestycji 72 328,20. zł, 

- Budowa linii wodociągowej w miejscowościach: Pilichowo, Sochocino-Praga oraz Blichowo – 

wartość inwestycji to 66 663,18 zł, 

- Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości w miejscowości Worowice – 15 652,67 zł. 
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Aktywna integracja w Gminie Bulkowo” (realizowany w latach 2012-2014)
„Aktywna Integracja w Gminie Bulkowo” to projekt 

systemowy realizowany od 01.05.2012 do 31.07.2014, 

Priorytet VII promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 

7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej. 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-

zawodowej 24 osób bezrobotnych i nie aktywnych 

zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także 

poprawa ich  konkurencyjności  w  kontekście  wejścia,  lub  

powrotu  na  rynek  pracy w  latach  2012-2014. 

Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w ramach 

następujących działań: 

1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych; 

2. Warsztat aktywizacji zawodowej; 

3. Poradnictwo psychologiczne; 

4. Poradnictwo prawne; 

5. Aktywizacja zawodowa obejmująca kursy i szkolenia 

zawodowe zgodne z diagnozą dostosowaną do indywidu-  
 

alnych potrzeb uczestnika, w  tym kursy np. prawa jazdy, 

obsługi kasy fiskalnej; 

6. Wsparcia asystenta rodziny; 

7. Udział w festynie integracyjnym, Targach Pracy 

i Edukacji oraz w spotkaniu podsumowującym projekt.  

 
Wartość projektu na lata 2012-2014 to 288 200,00 zł, 

wkład własny Gminy to tylko 10,5 %. 

              Mieszkańcy Gminy Bulkowo w poszukiwaniu nowych perspektyw „Mieszka

Kolejnym projektem w ramach PO KL był projekt  

pod nazwą „Mieszkańcy Gminy Bulkowo w poszukiwaniu 

nowych perspektyw”, Priorytet VII promocja integracji 

społecznej, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz 

aktywnej integracji realizowany od 01.03.2012 r. do 

15.10.2012 r.  

Celem projektu była integracja 15 osób z terenu 

Gminy Bulkowo w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu 

społeczno-zawodowemu poprzez cykle warsztatów i działań 

aktywizujących i oddziałujących  na  poprawę  komunikacji  

oraz zachęcanie do działania uczestników projektu poprzez 

zajęcia z art-terapii i warsztaty technologii informacyjno-

komunikacyjnej oraz spotkania z przedsiębiorcami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość projektu 50 000, 00 zł, 100% środków pochodzi ze 

źródeł zewnętrznych. 

Dziś myślimy o jutrze 

Następnym projektem w ramach PO KL 

realizowanym w gminie Bulkowo był projekt pt. „Dziś 

myślimy o jutrze” w okresie od 15.06.2012 do 

15.12.2012r., Priorytet IX Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne 

inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 

Celem projektu było zwiększenie aktywności 

zawodowej i społecznej 16 podopiecznych GOPS 

w Bulkowie w wieku powyżej 50. roku życia poprzez cykl 

szkoleń i kursów ukierunkowanych na rozwój wiedzy i 

umiejętności przydatnych poza rolnictwem. Uczestnicy 

projektu nabywali umiejętności w zakresie prowadzenia 

działalności gospodarczej w kierunku agroturystyki. 

Wartość projektu 49 996,00 zł, 100% środków pochodzi ze 

źródeł zewnętrznych. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające 

kompetencje kluczowe – Kreowanie przyszłości, inwestycja w wiedzę i umiejętności  

Gmina Bulkowo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 

„Nasza Przyszłość” realizuje projekt pn. „Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 

rozwijające kompetencje kluczowe – Kreowanie 

przyszłości, inwestycja w wiedzę i umiejętności”, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, 

Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach,     Działanie   9.1    Wyrównywanie    szans  
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edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie   różnic    w    jakości    usług    edukacyjnych. 

W maju 2013 roku została podpisana umowa 

o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu o wartości 

całkowitej 490 000,00 zł, w tym wkład własny gminy 

25 000,00 zł.     Projekt   realizowany    jest   w   okresie  od  

 

Projekty edukacyjne i społeczne 



1 września 2013 roku do 28 lutego 2015 roku. 

 

(Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik- 24.06.2014 r.) 

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans 

edukacyjnych z zakresu kompetencji kluczowych 

i językowych 127 uczniów i uczennic (50 uczennic i 77 

uczniów) w dwóch gimnazjach z terenu gminy Bulkowo. 

W ramach  projektu  Gimnazjum  w  Bulkowie  oraz  

Gimnazjum w Blichowie realizują: 

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii, fizyki, 

przyrody oraz języków obcych: angielskiego i niemieckiego 

po 100 godzin z każdego przedmiotu,  

- zajęcia sportowo – wychowawcze, 

- zajęcia z doradcą zawodowym oraz psychologiem, 

- 4 wyjazdy na basen dla wszystkich uczestników projektu. 

Uczestnicy zajęć biorą udział w trzydziestu bardzo 

ciekawych jednodniowych wycieczkach tematycznych, zaś 

dla 20 najlepszych i najbardziej aktywnych uczestników 

zajęć zorganizowany został 10-cio dniowy obóz naukowy. 

Warto podkreślić, że udział młodzieży gimnazjalnej 

w projekcie jest całkowicie  bezpłatny. 

Oprócz bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych do 

gimnazjów zakupionych zostało dużo nowoczesnych 

pomocy dydaktycznych na łączną kwotę: 58 000,00 zł, m.in. 

mikroskopy cyfrowe, modele układu słonecznego, zestawy 

laboratoryjne, stacje meteo, zestawy do badań gleby, 

zestawy doświadczalne, programy multimedialne, sprzęt do 

prowadzenia zajęć sportowych. 

Projekt „Do Przedszkola” 

W dniu 8 stycznia 2013 roku Gmina Bulkowo 

podpisała umowę partnerstwa z Fundacją Edukacji 

Przedszkolnej z Wrocławia oraz gminami: Sierpc 

i Potworów na realizację projektu pod nazwą „Do 

przedszkola”.  Umowa ta była dokumentem wymaganym 

do podpisania umowy o otrzymanie dofinansowania 

projektu pn. „ Do przedszkola” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w  

systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie 

nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 

przedszkolnej. 

 
(dzieci z przedszkola w Worowicach) 

W ramach projektu na terenie naszej Gminy od dnia 

2 marca 2013 roku działają 3 punkty przedszkolne 

w  miejscowościach: Blichowo, Włóki i Worowice. 

Projekt będzie trwał do 30 czerwca 2015 roku. Po jego 

zakończeniu Gmina zadeklarowała kontynuację 

przedsięwzięcia przez okres 24 miesięcy, co było 

warunkiem otrzymania dofinansowania. Punkty mogą 

przyjąć łącznie 45 dzieci w wieku 3 do 5 lat. 

Na realizację tego projektu Lider - Fundacja Edukacji 

Przedszkolnej z Wrocławia, oraz partnerzy: Gmina 

Bulkowo, Sierpc i Potworów,  otrzymały łącznie 

dofinansowanie w kwocie 1 831 500,01 zł. Wartość projektu 

wynosi 1 980 000,01 zł, natomiast wkład niefinansowy 

Gminy to kwota 148 500,00 zł. 

 
(dzieci z przedszkola w Blichowie) 

W ramach projektu w każdym punkcie zostały 

zatrudnione przez Lidera 2 osoby – nauczyciel i pomoc 

nauczyciela. Łącznie 6 osób z terenu Gminy Bulkowo. 

 
(dzieci z przedszkola we Włókach) 

Dzieci  mają zapewnioną  możliwość korzystania 

z pomocy psychologa i logopedy. W projekcie zapla-

nowane są także spotkania – warsztaty, dla rodziców 

z zakresu psychologii oraz logopedii. 
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Punkty przedszkolne w Blichowie, Worowicach oraz 

we Włókach otwarte są w godz. 8.00-13.00. Obecnie do 

Punku Przedszkolnego w Blichowie uczęszcza 15 dzieci, 

do Worowic 11, natomiast we Włókach jest 

9 przedszkolaków.   

Edukacja przedszkolna jest ważnym elementem   

w procesie rozwoju dziecka, dlatego Gmina Bulkowo 

dokładała wszelkich starań, aby powstały obecnie 

funkcjonujące punkty przedszkolne, udało się to dzięki 

współpracy z Fundacją Edukacji Przedszkolnej 

z Wrocławia. 

Biuro projektu jest zlokalizowane na terenie Gminy 

Bulkowo. W ramach projektu Gmina otrzymała środki na 

adaptację pomieszczeń oraz na zakup umeblowania 

i zabawek. 

Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych  

na terenie Gminy Bulkowo
Projekt realizowany był w okresie od 03.10.2011 r. 

do 31.08.2014 r. w ramach programu PO KL, Priorytet IX 

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, 

Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych 

i zapewnienie wysokiej jakości usług  edukacyjnych 

w systemie oświaty”,  Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie  

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 

do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 

edukacyjnych”. Wartość projektu to kwota 146 668,00 zł, 

w  100% sfinansowana ze środków Unijnych. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bulkowo
W latach 2013-2014 Gmina Bulkowo realizuje 

projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 

Gminie Bulkowo” w ramach działania 8.3 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” 

osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – 

zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.  

Projekt obejmuje 5-letnie zapewnienie dostępu do 

szerokopasmowego Internetu oraz dostawę łącznie 87 

zestawów komputerowych, 5 drukarek oraz 5 switchy, 

niezbędne    oprogramowanie   i   opieką    serwisową,   jak 

 
(szkolenie uczestników projektu) 

również  przeprowadzenie  szkoleń  z   obsługi  komputera 

i  korzystania  z  Internetu  dla  40  gospodarstw domowych 

które zostały wyłonione na potrzeby realizacji projektu. 

 
(zestawy komputerowe w ZSO w Bulkowie) 

Dzięki funduszom z Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 40 rodzin z terenu Gminy 

Bulkowo  otrzymało zestawy komputerowe wraz z dostępem 

do internetu, ponad to Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Bulkowie został wyposażony w 21 zestawów 

komputerowych, Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Blichowie otrzymał 16 zestawów komputerowych, Szkoła 

Podstawowa w Nowych Łubkach 5 zestawów, Szkoła 

Podstawowa w Nowych Krubicach 3 komputery oraz 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie 2 komputery. 

Wartość projektu to kwota 504 578,33 zł. Środki 

w całości pochodzą z funduszy Unijnych oraz krajowych. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bulkowo- edycja II 
 

W latach 2014-2015 Gmina Bulkowo realizuje projekt 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 

Bulkowo – edycja II”. Celem ogólnym projektu jest 

zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 

zidentyfikowanej grupie 100 gospodarstw domowych 

z  terenu gminy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 

z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub 

niepełnosprawności, dzieci i młodzież z bardzo dobrymi 

wynikami w nauce. Dzięki funduszom z Programu 

Operacyjnego    Innowacyjna     Gospodarka    100    rodzin 

z terenu Gminy Bulkowo  otrzymało zestawy komputerowe 

wraz z dostępem do Internetu, ponad to jednostki podległe 

zostały wyposażone w 27 laptopów. 
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(spotkanie informacyjne nt. II edycji wykluczenia cyfrowego) 

Wartość projektu:  to 1.207.259,25 zł. Środki 

w całości pochodzą z funduszy Unijnych oraz krajowych.   



Asystent rodziny 

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na 

dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach 

Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej Gmina Bulkowo uzyskała środki na zatrudnienie 

asystenta rodziny. W 2012 roku była to kwota 8 583,32 zł, 

bez wkładu własnego Gminy. Natomiast w 2013 roku była 

to kwota 18 198,76 zł, z czego środki pozyskane to kwota 

16 202,00 zł. W 2014 roku środki na asystenta rodziny to 

kwota 26 907,00 z czego środki pozyskane to kwota 

20 279,00. 

Projekt – Pilotaż Model Lokalnej Współpracy (MLW)

Gminny   Ośrodek   Pomocy  Społecznej  w Bulkowie  

w ramach Projektu pn. „Kompleksowe formy reintegracji 

społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” realizo-

wanego poprzez Działanie 1.2 Wsparcie systemowe 

instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I 

Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki rozpoczął realizację Projektu – Pilotaż 

Modelu Lokalnej Współpracy (MLW).  

Projekt był realizowany w okresie grudzień 2013 – 

sierpień 2014. Wartość projektu to kwota 163 250,00 zł. 

Głównym celem było stworzenie stabilnych warunków dla 

utworzenia Klubu Integracji Społecznej, spółdzielni  

socjalnych, nawiązanie współpracy w ramach partnerstwa w 

kierunku stworzenia Modelu Lokalnej Współpracy na rzecz 

promocji i wsparcia działań mających na celu reintegrację 

społeczną i zawodową grup osób wykluczonych społecznie 

z terenu Gminy Bulkowo. 

Aby ostatecznie osiągnąć wspomniane  cele w dniu 30 

sierpnia 2014 roku w ZSO w Bulkowie podczas konferencji 

podsumowującej   projekt- Pilotaż  Model  Lokalnej  Współ- 

pracy Wójt Gminy Bulkowo Pan Gabriel Graczyk podpisał  

Porozumienie z Partnerami m.in. Dyrektorem Powiatowego 

Urzędu Pracy Panią Iwoną Sierocką, lokalnymi 

Stowarzyszeniami „Żurawianki” oraz Stowarzyszeniem 

„Nasza Przyszłość”. Głównym efektem projektu jest 

postanowienie o utworzenie w strukturach Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie Klubu Integracji 

Społecznej. 

 
Projekt "Akademia Seniorów"

W okresie kwiecień - październik 2014 r.  Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie w partnerstwie 

z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej ze Słupna 

i Małej Wsi realizował projekt „Akademia Seniorów”. 
Liderem Projektu była Spółdzielnia Socjalna Osób 

Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"  w Słupnie. 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności 

społecznej   osób  po  60  roku  życia  poprzez wsparcie 

edukacyjne oraz działania integracyjne. Działania podjęte w 

projekcie to oferta edukacyjna dla osób  starszych  

w różnych   obszarach   tematycznych.  

Celem projektu jest również zwiększenie świadomości 

o korzyściach płynących z edukacji, uczenia się przez całe 

życie wśród osób objętych wsparciem i ich otoczenia oraz 

łamanie stereotypów dotyczących wieku starszego. 

W projekcie uczestniczyło 40 osób z terenu Gminy 

Bulkowo. Projekt obejmował wyjazdy poza teren gminy, 

Aktywne Czwartki - warsztaty edukacyjne dla seniorów, 

oraz aktywne poniedziałki - Aktywność fizyczna seniorów 

poprzez Nordicwalking - zajęcia z wykwalifikowanym 

trenerem na świeżym powietrzu, który nauczył uczestników 

prawidłowej techniki marszu.  

 

 

 
(Gminny sprzęt podczas budowy PSZOK-u) 

Od początku 2011 roku Gmina Bulkowo rozpoczęła 

doposażenie Gospodarki Komunalnej w sprzęt służący do 

modernizacji dróg, kopania rowów, wykonywania napraw 

wodociągów oraz realizacji niewielkich inwestycji.  

 

Już w marcu 2011 r. dokonany został zakup za kwotę 

61 500 zł brutto równiarki BAUKEMA-SHM 4 służącej do 

profilowania i odśnieżania dróg gminnych.  

 
(Równiarka BAUKEMA-SHM 4) 
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Doposażenie Gospodarki Komunalnej w sprzęt   



 
(koparko-ładowarka JCB 3CX) 

W tym samym roku Gmina Bulkowo dokonała 

realizacji zadania pn. „Zakup  i  dostawa  używanej  

koparko-ładowarki dla Gminy Bulkowo”. W specyfikacji 

zamawiający określił, aby przedmiot dostawy spełniał 

szereg wymogów, m.in. koparka powinna  być  

bezwypadkowa, o roku produkcji powyżej 2000, skrzynia 

biegów pozwalająca na zsynchronizowaną zmianę biegów 

oraz wspomaganie zmiany kierunku jazdy przód/tył, 

komplet łyżek/w tym łyżka dzielona. Wartość zakupionej 

koparki-ładowarki JCB 3CX rok produkcji 2001 wyniósł 

129 150,00 zł brutto.  

 
(Koparka ATLAS podczas pracy) 

W czerwcu 2012 roku zakupiony został ciągnik 

z przednim napędem URSUS 914, rok produkcji 1990 za 

kwotę    31 000,00    brutto.    Ciągnik    w   sezonie  letnim  

wykorzystywany jest do prac związanych z naprawą dróg   

i pracami  porządkowymi, a zimą do odśnieżania dróg 

gminnych. W sierpniu 2012 roku dokonano zakupu kosiarki 

rotacyjnej Z173 za kwotę 3 570,01 zł, która jest używana do 

koszenia poboczy dróg gminnych oraz utrzymania terenów 

zielonych. Natomiast w kwietniu 2013 roku zakupiona 

została przyczepa o ładowności 4,5 tony za kwotę 9 800,00 

zł. Zakup ten zwiększył efektywność wykorzystywania 

ciągnika i zwiększył zakres prac wykonywanych przez 

pracowników Gospodarki Komunalnej. Ponad to w maju 

2013 roku zakupiona została także kosiarka bijakowa ORSI 

ALPINIST 460 za kwotę 27 999,99 zł brutto. Kolejnym 

działaniem był zakup pługa do odśnieżania za kwotę 

5 000,00 zł. 

W celu sprawnego transportu sprzętu oraz 

pracowników na bardzo preferencyjnych warunkach 

zakupiony został również samochód Volkswagen 

Transporter 1.9 TD, rok produkcji 1999 za kwotę 5 900 zł. 

 

(Volkswagen Transporter 1.9 TD) 
W związku z tym, iż naprawa dróg jest obecnie priorytetem, 

a  potrzeby przekraczały znacznie możliwości w grudniu 

2013 roku została zakupiona koparka ATLAS za kwotę 42 

000 zł brutto.  W 2014 roku zakupiono kosiarkę samojezdną 

OLEO-MAC KROSSER 92/13,5T za kwotę 7799,00  

Zakup powyższego sprzętu pozwolił na oszczędności 

przy bieżących naprawach dróg, układaniu przepustów, 

kopaniu rowów odwadniających, remontach sieci 

wodociągowej oraz wielu nowych inwestycjach 

realizowanych przez Gminę Bulkowo. Niewątpliwie była to 

dobra inwestycja, pozwalająca zmniejszyć ilość zleceń 

udzielanych podmiotom zewnętrznym, a co za tym idzie 

znacznym oszczędnościom budżetowym. 

 

 

1. Zakup samochodu osobowego marki Chevrolet AVEO – 28 900,00 zł 

2. Zakup programu komputerowego służącego do obsługi podatków oraz zestawu 

inkasenckiego do wody – 20 579,55 zł 

3. Budowa infrastruktury teleinformatycznej dla Urzędu Gminy Bulkowo. 

W 2012 roku w celu usprawnienia obsługi mieszkańców oraz poprawienia jakości 

pracy pracowników Urzędu Gminy zrealizowane zostało zadanie obejmujące budowę 

infrastruktury teleinformatycznej oraz dostawę i montaż mechaniczny centrali telefonicznej 

wraz z jej podłączeniem. Wartość zadania to kwota 18 990,00 zł brutto . 

Wykonanie okablowania strukturalnego oraz montaż centrali telefonicznej pozwolił 

na wzrost jakości obsługi mieszkańców, oraz wymierne oszczędności w kosztach obsługi 

telefonicznej Urzędu, gdyż centrala telefoniczna obsługuje 20 numerów wewnętrznych na 4 liniach zewnętrznych.  
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Pozostałe inwestycje bieżące 



Realizacja zadania pozwoliła zrezygnować z 16 dotychczas używanych linii telefonicznych, co przyniosło wymierne 

oszczędności, szacowane na kwotę 6 000 zł rocznie. 

4. Zakup programu księgowego i zestawu komputerowego – 11 154,84 zł 
 

 

 

Do nowych wydarzeń, które wpisały się na stałe w kalendarz naszej gminy możemy zaliczyć: 

- Dni Bulkowa (od 2011 r.) 

- Festyn Integracyjny organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (od 2011 r.) 

- Święto Plonów (Dożynki), 

- Targi Pracy i Edukacji (od 2012 r.) 

- Gminny Finał WOŚP (od 2013 r.) 

- Gminne Obchody Święta Niepodległości (od 2011 r.), 

- Świąteczne spotkania z przedsiębiorcami, 

- Świąteczne spotkania z sołtysami. 

Ważniejsze wydarzenia to: 

Dzień z KRUS-em w Gminie Bulkowo  

W dniu 18 kwietnia 2012 roku wspólnie z Oddziałem Regionalnym KRUS w Warszawie został zorganizowany 

Dzień z KRUS-em w Gminie Bulkowo. Uroczystość rozpoczęła się od wyjątkowej 

w tym dniu Sesji Rady Gminy, ponieważ ze względu na liczbę gości i mieszkańców 

odbyła się po raz pierwszy na sali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Bulkowie. Działania prewencyjne KRUS znacząco wpływają także na poprawę 

bezpieczeństwa. Podczas uroczystości można było uzyskać informacje o działalności 

KRUS-u, obejrzeć prezentację odzieży ochronnej, działalności prewencyjnej 

i rehabilitacyjnej oraz uczestniczyć w pokazie bezpiecznego posługiwania się pilarką 

spalinową i konkursie BHP zorganizowanym dla rolników i sołtysów. Został też 

przekazany Zestaw Ratownictwa Przedmedycznego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Łubkach, 

który będzie służył do ratowania zdrowia i życia ofiar wypadków.   

Stypendium Wójta Gminy Bulkowo 

Pomysł nagradzania najzdolniejszych uczniów zrodził się z początkiem 

roku szkolnego 2011/12. Przystąpiono wówczas do opracowania lokalnego 

programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży, który został przyjęty przez 

Radę Gminy Bulkowo stosowną uchwałą. Program jest realizowany w formie 

stypendiów Wójta Gminy. Najzdolniejsi uczniowie uczęszczający do szkół 

podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Bulkowo otrzymują z rąk Wójta 

listy gratulacyjne i stypendia motywacyjne za najlepsze wyniki w nauce.   

Stypendia Wójta otrzymuje uczynień, który w danym semestrze uzyskał 

średnią ocen co najmniej 5,0 w szkole podstawowej i 4,75 w gimnazjum. 

 Ustanowienie herbu, flagi i pieczęci Gminy Bulkowo

W dniu 5 marca 2013 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie 

odbyła się Uroczysta XXII Sesja Rady Gminy Bulkowo, podczas której ustanowiono herb, flagę 

i pieczęcie Gminy Bulkowo oraz przyjęto zasady ich stosowania. 

Premiera spektaklu -"Sekret" oraz PaT/M w Bulkowie 

W dniu 28 lutego 2013 roku w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Bulkowie odbyła się premiera  

spektaklu   edukacyjno-profilaktycznego  „Sekret”   na 

(Herb Gminy Bulkowo)   podstawie scenariusza Izabeli Rękawek. Premiera 

w obsadzie grupy PaT z Bulkowa odbyła się w ramach programu PaT/M 

realizowanego przez  Zespół Promocji Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu 

Komendanta Głównego Policji poprzez Impresariat PaT w Warszawie. Na 

uroczystą premierę spektaklu przybył m.in. twórca PaT-u insp. Grzegorz Jach z 

Komendy Głównej Policji.   

Terapeuta ds. uzależnień służy pomocą mieszkańcom Gminy Bulkowo 

Od 2012 roku w Urzędzie Gminy funkcjonuje Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień powołany przez Wójta Gminy 

Bulkowo oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Terapeuta ds. uzależnień przyjmuje w I i III 

piątek każdego miesiąca w pokoju nr 3 w godzinach od 13.30 do 18.00 (obok GOPS). Wszystkich zainteresowanych 

uzyskaniem bezpłatnej porady oraz pomocy  prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem tel. 24 265 20 13 wew. 13.  
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Imprezy cykliczne oraz wydarzenia 



Warsztaty taneczne z Branko Bielopotocky w Bulkowie 

W dniach 10 i 17 listopada 2012r. na hali w Bulkowie obyły się warsztaty taneczne, które poprowadził pochodzący 

ze Słowacji Branko Bielopotocky, nauczyciel i choreograf  tańca hip hop. Do największych osiągnięć Branko należy 

niewątpliwie trzykrotne zdobycie Mistrzostwa Europy w latach 2000-2002 oraz trzy Mistrzostwa Świata w latach 

1999-2001Świetnej zabawie nie było końca. Na koniec każdego dnia warsztatów uczestnicy mieli możliwości zrobienia 

pamiątkowego zdjęcia lub otrzymania autografu.  

Sobotnie warsztaty teatralne w Bulkowie 

Od października 2012 r. do czerwca 2013 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie odbywały się warsztaty 

teatralne dla dzieci i młodzieży. Warsztaty miały ma na celu 

zwiększenie zainteresowania  teatrem, rozwój zdolności aktorskich, 

zdobycie teoretycznej wiedzy o teatrze, ćwiczenia dykcji, wyrażania 

emocji, naukę gry scenicznej oraz zapewnienie alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu.   

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, 

którzy chcieli szlifować swój talent aktorski, rozwijać posiadane 

umiejętności oraz wspólnie z rówieśnikami dzielić swoje pasje. 

Powstanie ZKS Bulkowo-Praga 

Zjednoczony Klub Sportowy Bulkowo-Praga powstał 

z inicjatywy niewielkiej grupy przyjaciół, którzy od dzieciństwa tworzyli zgraną drużynę. Od najmłodszych lat piłkarze 

byli entuzjastami sportu oraz propagowali rekreację i aktywne spędzanie wolnego czasu.  

W 2013 r. postanowili spróbować sił w amatorskiej piłkarskiej Lidze Nike Playarena 

w  Płocku, co okazało się ogromnym sukcesem, gdyż obecnie występują już w najwyższej klasie 

rozgrywkowej tej ligi. Ponadto, promują sport również w piłce siatkowej z wieloma sukcesami 

turniejowymi na szczeblu lokalnym oraz regionalnym.  

 Regularne treningi piłki nożnej oraz piłki siatkowej organizowane przez „Zjednoczonych”,  

wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych i coraz większa liczba chętnych występowania w klubie, 

dają szansę na jeszcze większe sukcesy oraz ambitniejsze plany rozwoju ZKS Bulkowo-Praga 

w Gminie Bulkowo.       

Odnowienia zrębu olchowego w Blichowie

Na przełomie kwietnia i maja 2014 r. została przeprowadzona akcja związana z odnowieniem zrębu po wyciętym  

gminnym lesie olchowym w Blichowie. W ramach tych prac nasadzono prawie 19 tyś. sadzonek drzew olchowych. 

Pod kierownictwem i przy dużym zaangażowaniu Pana Mieczysława Józwiaka w pracach uczestniczyli pracownicy 

Gospodarki Komunalnej i Urzędu Gminy Bulkowo, młodzież z koła Ligi Ochrony Przyrody przy ZSO Bulkowo, Harcerze 

z ZSO w Blichowie, członkowie ZKS Bulkowo-Praga, konserwatorzy 

ze szkół, grupa bezrobotnych oraz grupa mieszkańców z terenu gminy 

Bulkowo. Wszyscy pracowali bardzo ofiarnie, mimo, że po obfitych 

deszczach warunki były niezwykle trudne. 

Odnowienie zrębu po wyciętym lesie gminnym w   Blichowie 

porządkuje  gospodarkę  leśną  oraz  daje nadzieję na dostawę surowca 

w przyszłości. Ponadto nasza gmina wzbogaciła się o kolejne tereny 

zielone, co z pewnością wpłynie korzystnie na lokalne środowisko.   
 

 

 

 
 
 

1. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Bulkowo” 

– finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota pozyskana to 

495 000,00 zł, bez wkładu finansowego gminy. 

2. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju 

subregionu” - finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2007-

2013 – projekt partnerski, 

3. „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”, współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Pomoc Techniczna – projekt partnerski, 

4. Utworzenie osiedlowego parku wiejskiego w miejscowości Bulkowo-Kolonia gm. Bulkowo,  

5. Zagospodarowanie działki nr ew. 48/1 na wiejski park rekreacji w miejscowości Bulkowo-Kolonia gm. Bulkowo. 
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Wydawca: 

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

Projekty partnerskie oraz przygotowane do realizacji 


