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Stypendia Wójta Gminy Bulkowo 

W dniu 4 marca 2015 r., w Sali Posiedzeń 

Urzędu Gminy  Bulkowo, odbyło się uroczyste 

wręczenie stypendiów Wójta Gminy Bulkowo 

uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych 

z terenu naszej gminy, którzy uzyskali wysokie 

wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.  

W miłej atmosferze Wójt Gminy Bulkowo Pan 

Gabriel Graczyk wraz z Przewodniczącym Rady 

Gminy Bulkowo Panem Andrzejem Krokowskim 

i Tomaszem Kolczyńskim - Sekretarzem Gminy 

wręczyli stypendystom listy gratulacyjne oraz 

stypendia, na które Gmina przeznaczyła  3 400,00 zł. 

Stypendia Wójta otrzymało łącznie 23 uczniów, którzy w II semestrze roku szkolnego 2013/14 uzyskali średnią 

ocen co najmniej 5,0 w szkole podstawowej i 4,75 w gimnazjum oraz wzorowe zachowanie. 

Najwyższą średnią ocen 5,57 uzyskała Karolina Gawlińska uczennica Gimnazjum w Bulkowie. Karolinie 

Gawlińskiej gratulujemy również uzyskania tytułu laureata Etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla 

uczniów Gimnazjów. Do konkursu uczennicę przygotowała Pani Iwona Przedpełska. 

 

Wszystkim mieszkańcom oraz sympatykom Gminy Bulkowo życzymy, 

aby Święta Wielkanocne przyniosły szczęście oraz wzajemną życzliwość. 

Niech Zmartwychwstały Chrystus, zagości w Państwa sercach, 

a dom napełni się radością, spokojem 

i wielką nadzieją płynącą z odradzającego się życia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy           Wójt Gminy Bulkowo 

Andrzej Krokowski                        Gabriel Graczyk 

      wraz z Radnymi                        wraz z pracownikami 

 

 Sołtysi 

  z Gminy Bulkowo 
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Stypendia jednorazowe w kwocie 150 zł otrzymali: 

1. Lubomira Joanna Dobosz – SP w Nowych 

Krubicach 

2. Karolina Jadwiga Cytacka – SP w  Nowych 

Łubkach 

3. Karolina Świtkiewicz – SP w Nowych Łubkach 

4. Julia Wiktoria Kaźmierczak – SP w Blichowie 

5. Natalia Pęcherzewska – SP w Blichowie 

6. Paweł Tomasz Kierniej –SP w Blichowie 

7. Julia Dymek – SP w Bulkowie 

8. Karolina Kwiatkowska – SP w Bulkowie 

9. Ida Gapińska – SP w Bulkowie 

10. Magdalena Kamińska – SP w Bulkowie 

11. Aleksandra Golus – SP w Bulkowie 

12. Emilia Ambroziak – SP w Bulkowie 

13. Zofia Siekierska – SP w Bulkowie 

14. Karolina Gawlińska – Gimnazjum w Bulkowie 

15. Joanna Zimakowska – Gimnazjum w Bulkowie 

16. Łukasz Kajka – Gimnazjum w Bulkowie 

17. Klaudia Durdasiak – Gimnazjum w Bulkowie 

18. Natalia Kolczyńska – Gimnazjum w Bulkowie 

19. Krzysztof Stanisławski – Gimnazjum w Bulkowie 

20. Daria Cylińska – Gimnazjum w Bulkowie 

21. Zuzanna Kaźmierczak – Gimnazjum w Blichowie 

22. Krystian Grabarczyk – Gimnazjum w Blichowie 

23. Dominika Filińska - Gimnazjum w Blichowie 

W uroczystości uczestniczyli rodzice stypendystów, 

dyrektorzy szkół oraz Hanna Włodarska – inspektor ds. 

oświaty i sportu. 

Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk 

pogratulował uczniom znakomitych wyników w nauce 

oraz wyraził zadowolenie z rosnącej liczby 

stypendystów. Podkreślił, że stypendia to forma zachęty 

dla uczniów do dalszej pracy oraz wyraz uznania dla ich 

osiągnięć. Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo Pan 

Andrzej Krokowski wyraził nadzieję, że z każdym 

rokiem stypendystów będzie przybywało. 

Celem przyznania stypendium motywacyjnego jest 

wspieranie edukacji najzdolniejszych uczniów 

osiągających wysokie wyniki w nauce. Stypendia 

powinny sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, 

pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu 

zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym 

działaniu, mobilizacji do dalszej pracy.  

Zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów za wybitne osiągnięcia 

w nauce zawarte są w Regulaminie przyznawania 

i przekazywania stypendium Wójta Gminy Bulkowo dla 

szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych 

przez Gminę Bulkowo stanowiącego załącznik do 

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

23 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia lokalnego 

programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży 

uczęszczających do szkół prowadzonych przez 

Gminę  Bulkowo. 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bulkowie 

         W dniu 11 stycznia 2015r. już po raz trzeci 

w Gminie Bulkowo odbył się kolejny Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem „graliśmy” 

dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci 

na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz 

dla godnej opieki medycznej seniorów. Organizatorami 

byli Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk oraz 

Gminny Sztab WOŚP w Bulkowie na czele 

z koordynatorem Mieczysławem Józwiakiem. 

      W akcję włączyło się 35 wolontariuszy z terenu 

naszej gminy, Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie 
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w Bulkowie ze swoimi filiami w Nowych Łubkach 

i Blichowie oraz lokalne stowarzyszenia: „Nasza 

Przyszłość” i Stowarzyszenie  Kulturalno-

Społeczne  „Żurawianki”. Ponadto orkiestrę wsparły 

Dyrekcje wraz z Radami Pedagogicznymi oraz Rady 

Rodziców ze szkół z terenu gminy. W godzinach 

popołudniowych w hali sportowej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Bulkowie nastąpiło uroczyste 

rozpoczęcie imprezy. Głos zabrała Pani Dyrektor 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Marta Szumska oraz 

Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk. Swoje słowa do 

zebranych skierowali również: Przewodniczący Rady 

Powiatu Płockiego Lech Dąbrowski, Radny Powiatu 

Płockiego i wieloletni szef sztabu orkiestry 

w Bodzanowie Andrzej Kuliński oraz poseł na Sejm RP 

Piotr Zgorzelski. W finale WOŚP uczestniczyli również 

Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo Pan Andrzej 

Krokowski wraz z radnymi, sołtysi.  

        Mimo niesprzyjającej aury, tradycyjnie mieszkańcy 

dopisali i chętnie wspierali zbiórki oraz brali udział 

w licytacji. Tego dnia nie zabrakło akcentu 

artystycznego, gdyż finał WOŚP uświetniły występy 

dzieci i młodzieży szkolnej z terenu naszej gminy. 



Jako gość specjalny wystąpiło Stowarzyszenie  

Kulturalno- Społeczne  „Żurawianki” ze swoim autorskim 

przedstawieniem.  Zabawa nie miała końca – zespół 

muzyczny AKORD porwał wszystkich zgromadzonych 

do tańca. Bezpieczeństwa podczas imprezy strzegli 

druhowie OSP z terenu naszej gminy. 

O godz. 20.00 poszybowało w górę „Światełko do nieba”, 

które było zapowiedzią zakończenia tegorocznego XXIII 

Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

      Wielkie wyrazy podziękowania i uznania kierujemy 

do darczyńców, sponsorów, wolontariuszy i wszystkich 

ludzi dobrej woli, bez których nie udałoby się zebrać tak 

pokaźnej kwoty 15 898,97zł w szczytnym celu.  
 

Spotkanie z mieszkańcami osiedli Pilichowo i Osiek
 
 

W dniu 13 lutego 2015 r. w remizie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Bulkowie odbyło się spotkanie 

z mieszkańcami osiedli Pilichowo i Osiek. Wójt Gminy 

Bulkowo Gabriel Graczyk powitał zaproszonych gości. 

Swoją obecnością zaszczycili nas Poseł na Sejm RP Piotr 

Zgorzelski, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych 

Wiktor Szmulewicz, Zastępca Dyrektora Agencji 

Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego 

w Warszawie Jacek Malicki, Starosta Płocki Mariusz 

Bieniek, główny specjalista sekcji gospodarowania 

mieniem Agencji Nieruchomości Rolnych – Filia 

w Łodzi Teodor Łukomski, Przewodniczący Rady 

Gminy Bulkowo Andrzej Krokowski wraz z radnymi, 

sołtysi. 
 

 
 

Tematem spotkania było przedstawienie spraw 

dotyczących przekazania osiedli Osiek i Pilichowo 

w latach 1998-1999 na rzecz Gminy Bulkowo 

i uzyskania dofinansowania infrastruktury tych osiedli. 

Ponadto omawiano aktualne możliwości pozyskania 

środków finansowych na poprawę warunków życia 

mieszkańców osiedli, tj. na termomodernizację 

budynków mieszkalnych, budowę dróg, chodników, 

placów zabaw itp. 

 
Po wystąpieniach zaproszonych gości i dyskusjach 

wypracowano wspólny wniosek, iż założenie wspólnoty 

mieszkaniowej lub spółdzielni przez mieszkańców 

osiedli umożliwi aplikowanie o pomoc finansową. 

Zaproszeni goście zaś deklarowali pomoc po utworzeniu 

wspólnot w pozyskiwaniu środków finansowych. 

Psycholog oraz Terapeuta ds. uzależnień służą pomocą mieszkańcom  

Gminy Bulkowo

W 2015 roku w Urzędzie Gminy, jak w minionych 

latach funkcjonuje Punkt Poradnictwa Psychologicznego 

dla rodziny oraz Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień 

finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bukowo.       

Terapeuta ds. uzależnień przyjmuje w I i III piątek 

każdego  miesiąca,  pokój nr 3 w godzinach  od  13.30- 

18.00 (obok GOPS). Natomiast Punkt Poradnictwa 

Psychologicznego dla rodziny działa w Urzędzie Gminy 

oraz ZSO w Blichowie. 

 Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem 

bezpłatnej porady oraz pomocy  prosimy o wcześniejszy 

kontakt pod numer tel. 24 265 20 13 wew. 13 lub 

stawiennictwo w godzinach funkcjonowania Punktu. 
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Projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Kreowanie 

przyszłości, inwestycja w wiedzę i umiejętności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach POKL, Priorytet 9.1. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
 

Edukacyjne ferie w Babiogórskim Parku Narodowym 

W ramach projektu, który realizowany był 

w okresie od 1 września 2013 roku do 28 lutego 2015 

roku. W dniach 20.01.2015 - 27.01.2015 grupa 

20 gimnazjalistów i 4 nauczycieli (opiekunów) 

uczestniczyła w  tygodniowym  obozie naukowym 

zorganizowanym w  ramach projektu. 

 
Podczas pobytu na obozie naukowym młodzież 

uczestniczyła w zajęciach tematycznych: 

 Spotkaniach edukacyjnych połączonych 

z prezentacjami multimedialnymi bądź pokazem 

slajdów (w ramach spotkań zrealizowane były tematy 

dotyczące zagadnień ogólnych związanych z ekologią 

i ochroną przyrody), 

 Zajęciach terenowych w ramach zajęć młodzież 

odwiedziła Ogród Roślin Babiogórskich, w którym 

znajdowały się najważniejsze gatunki roślin występujące 

na Babiej Górze. Prowadzone były również zajęcia 

edukacyjne „Rośliny Babiej Góry”, „Piętra roślinne 

Babiej Góry”. 

 Spotkania edukacyjnych na szlakach w ramach 

zajęć edukacyjnych organizowanych na szlakach, podczas 

tych zajęć młodzież miała możliwość bezpośredniego 

obcowania z przyrodą. Tematyka ścieżek edukacyjnych 

nawiązywała do szeroko rozumianej ochrony przyrody, 

ekologii, kultury i tradycji tego regionu. Każda trasa 

realizowała odrębny temat.  

 "Odkrywamy Królową Beskidów" młodzież 

uczestniczyła w  rozbudowanej  formie  spotkania  eduka- 
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 cyjnego na szlakach Babiogórskiego Parku Narodowego. 

Zajęcia prowadzone były na szlakach Parku, 

z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych takich jak 

mini-lornetki, kompasy, karty pracy, zestawy 

odczynników. Możliwe było również przeprowadzenie 

badania wody i gleby. Został wykorzystany w tym 

zakresie sprzęt i pomoce dydaktyczne zakupione 

w ramach projektu oraz pomoce zapewnione ze strony 

Babiogórskiego Parku Narodowego. 

 

        Uczestnictwo młodzieży gimnazjalnej w wyjazdach  

edukacyjnych, jak również pobyt na obozach naukowych  

to również wieloaspektowe wspieranie rozwoju 

umysłowego, emocjonalnego, społecznego młodzieży, 

poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych.  



        Warto przypomnieć, że podczas realizacji projektu 

wartego 490 000,00 zł., w tym wkład własny gminy 

25 000,00 odbyły się następujące zajęcia i wyjazdy: 

 1 200 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 

 200 godzin warsztatów oraz indywidualnych 

konsultacji z psychologiem; 

 200 godzin warsztatów oraz indywidualnych 

konsultacji z doradcą zawodowym; 

 5 wyjazdów na basen; 

 6 wyjazdów edukacyjnych na XIV Toruński Festiwal 

Nauki i Sztuki odbywający się na Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika oraz udział seans Planetarium 

w Toruniu. 

 4 obozy naukowe dla młodzieży biorącej udział 

w projekcie; 

 5 wyjazdów edukacyjnych na Stadion Narodowy - 

trasa ekskluzywna i historyczna; 

 12 wyjazdów edukacyjnych do Centrum Nauki 

Kopernik – poznanie sześciu galerii „Świat Ruchu, 

człowiek i środowisko, strefa światła, korzenie 

cywilizacji”; seans - Planetarium Niebo Kopernika ; 

 6 wyjazdów edukacyjnych  na Festiwal Nauki  

w Warszawie w tym również zaplanowano 

zwiedzanie Łazienek i Pomarańczarni; 

 1 wyjazd edukacyjny do Powsina w ramach edukacji 

przyrodniczej. 

 
 

 

 

 

 

 

Projekty realizowane przez Gminę Bulkowo cz. 2 PO IG

W latach 2013-2014 Gmina Bulkowo  

 

projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Spektakl - Urodziny Baby Jagi

W dniu 18 lutego 2015 roku odbył się wyjazd dla 

dzieci z terenu Gminy Bulkowo do Spółdzielczego 

Domu Kultury w Płocku  na sztukę pt. „Urodziny Baby 

Jagi”. Spektakl był wystawiony przez aktorów Pana 

Andrzeja Łągwę z Teatru Powszechnego oraz Panią 

Janinę Borańską – Łągwę z Teatru Nowego w Łodzi. 

 

Wycieczkę zorganizował Urząd Gminy Bulkowo, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie oraz 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bulkowo w ramach 

współpracy z Polskim Towarzystwem Osób 

Niepełnosprawnych  w   Łodzi.  Urodziny  Baby Jagi  to  
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Realizowane inwestycje w Gminie Bulkowo w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

w zakresie operacji które odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Odnowa 

i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 
 

1. UTWORZENIE OSIEDLOWEGO PARKU WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI BULKOWO-

KOLONIA GM. BULKOWO 
 

2. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR EW. 48/1 NA WIEJSKI PARK REKREACJI 

W MIEJSCOWOŚCI BULKOWO-KOLONIA GM. BULKOWO 

 

 



śmieszny kabaret dla dzieci, w którym treści edukacyjne 

przeplatane były wesołymi piosenkami. „Na imprezie 

urodzinowej Baby Jagi” dzieci  wraz  z   rodzicami   

znakomicie   się   bawiły,   aktywnie uczestnicząc 

w scenariuszu widowiska. Forma i konstrukcja 

przedstawienia stworzyła bardzo przystępną i zabawną 

atmosferę, tak, aby dzieci się nie nudziły, ale z drugiej 

strony w sposób wyrazisty przekazano najmłodszym 

wiele cennych uwag dotyczących poruszanej 

problematyki. 

Dzieci z zaangażowaniem śledziły  przebieg 

przedstawienia i aktywnie włączały się w proponowane 

przez aktorów zabawy. Młoda widownia okazała się 

niezwykle wdzięczna. Z uwagą i skupieniem wpatrzona 

w aktorów,  dekoracje, wsłuchana w piosenki i w treść 

przedstawienia, nagradzała przedstawienie gorącymi 

oklaskami. Buzie wszystkich uczestników wycieczki były 

uśmiechnięte, a dzień z pewnością należał do bardzo 

udanych.   

Bilety na przedstawienie dla dzieci zostały 

przekazane nieodpłatnie przez Polskie Towarzystwo 

Osób Niepełnosprawnych w Łodzi. Podziękowania 

kierujemy w kierunku Pani Anny Jeziak za 

zorganizowanie bezpiecznego transportu dla 

wycieczkowiczów. 

Informacja o Punktach Przedszkolnych

Szanowni Państwo 

Wójt Gminy Bulkowo uprzejmie informuje, że 

z dniem 30.06.2015r. kończy się Projekt „Do 

Przedszkola” realizowany przez Fundację Edukacji 

Przedszkolnej we Wrocławiu w partnerstwie z Gminą 

Bulkowo. Nie oznacza to zakończenia funkcjonowania 

Punktów Przedszkolnych w miejscowościach : 

Blichowo, Włoki i Worowice.  

Gmina zobowiązana jest do utrzymania ciągłości 

projektu przez okres co najmniej 2,5 roku. W związku 

z tym, od dnia 01.07.2015 r. Punkty Przedszkolne będą 

funkcjonowały na dotychczasowych warunkach. 

Do Punktów  Przedszkolnych  znajdujących się na 

terenie Gminy Bulkowo: 

1. Szkoła  Podstawowa   im.   Marii   Konopnickiej 

w Bulkowie, Filia we Włókach, Włóki 16, 09-454 

Bulkowo, 

1. ZSO w Blichowie, Blichowo 61, 09-454 Bulkowo, 

2. Worowice 57A, 09-454 Bulkowo, 

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 

z  terenu Gminy Bulkowo w wieku od 3-4 lat. Liczba 

miejsc w każdym Punkcie Przedszkolnym przewidziana 

jest dla 15 dzieci. Zapisy do Punktów Przedszkolnych 

prowadzi Pani Hanna Włodarska - Urząd Gminy Bulkowo 

pok. nr  9, tel. kont. 24 265-20-13 wew. 17 

Zasady i harmonogram rekrutacji podamy Państwu 

w terminie późniejszym. Zapraszamy Państwa do 

zgłaszania dzieci do naszych Punktów Przedszkolnych. 
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           Szanowni Państwo 

                                            Sołtysi Gminy Bulkowo 
 

 

Z okazji Dnia Sołtysa proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, wszelkiej 

pomyślności w życiu zawodowym i osobistym oraz satysfakcji z pełnienia tak ważnej roli w życiu społecznym 

Gminy, jaką niewątpliwie jest funkcja Sołtysa. 

Pomoc mieszkańcom to zaszczyt, ale jakże również wymagająca rola we wspólnocie. Przykładna praca 

i troska na rzecz drugiego człowieka jest nieodzownym elementem Instytucji Sołtysa.  

Wiem, jak trudno wyjść naprzeciw oczekiwaniom ze strony mieszkańców wsi, a co najważniejsze nie zawieść 

ich zaufania. Pokładam ufność, że więź łącząca Sołtysa z mieszkańcami  będzie nabierała siły i owocowała 

postępem społeczno-gospodarczym wsi. 

Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego, aby to święto przyniosło Państwu wiele radości i satysfakcji 

z wykonywanych działań z racji piastowania urzędu Sołtysa.  

 

          Wójt Gminy Bulkowo 

    Gabriel Graczyk 

 

Bulkowo, 11 marca 2015r 
 



Informacje sportowe

Drugie miejsce reprezentacji  
GMINY BULKOWO 

W dniu 28 lutego 2015 r. reprezentacja Gminy 

Bulkowo zajęła drugie miejsce w Turnieju Piłki 

Siatkowej Drużyn Mieszanych w Nowym Miszewie.    

Miano i statuetkę najlepszego zawodnika turnieju zdobył 

zawodnik Gminy Bulkowo – Marek Trembiński, co było 

absolutnie zasłużonym wyróżnieniem. Ponadto, swoje 

świetne umiejętności zaprezentowała Pani Agata 

Pijankowska (Sołtys wsi Nadułki).     

Pełny skład reprezentacji Gminy Bulkowo: Dominika 

Rembiewska (Nowe Krubice), Agata Pijankowska 

(Nadułki), Marek Trembiński (Praga), Piotr Traczyk 

(Praga), Daniel Bigos (Słupca), Krzysztof Jakubiak 

(Bulkowo), Marcin Przedpełski (Bulkowo). 

WALENTYNKOWE PODIUM 

W dniu 14 lutego 2015 r. Zjednoczeni BULKOWO 

zajęli III miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Drużyn 

Niezrzeszonych w Bielsku. W fazie grupowej 

Zjednoczeni wygrali trzy mecze i ponieśli tylko jedną 

przegraną, zdobywając łącznie 9 pkt. W półfinale niestety 

ulegli Młodym Orłom Bielsk - zwycięzcom całego 

turnieju 2-1.  Pomimo  przegranej,  był  to  najlepszy        

i najbardziej zacięty mecz Zjednoczonych.  

Mecz o 3 miejsce był zwieńczeniem całego wysiłku 

Zjednoczonych, w którym nie dali żadnych szans 

rywalom i wygrali z Królewskimi Bielsk, aż 0-6. Ponadto, 

statuetkę najlepszego strzelca turnieju zdobył zawodnik 

Zjednoczonych Bulkowo - Mateusz Łaciński. 

      Zdobyte trzecie miejsce reprezentantów gminy 

Bulkowo, to zasługa regularnych treningów, ogromnego 

wysiłku i przede wszystkim bardzo dobrej współpracy na 

boisku, gdyż wszystkie gole były dziełem całej drużyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUTSALOWY TURNIEJ  

o Puchar Wójta Gminy Bulkowo 

W dniu 22 lutego 2015 r. rozegrano turniej halowej 

piłki nożnej w Bulkowie. To niezwykłe wydarzenie 

sportowe zostało zorganizowane dla 12 drużyn, jednakże 

reprezentacja Miszewa w ostatniej chwili nie zdołała 

dotrzeć. Na szczęście nie popsuło to szyków rozegrania 

turnieju i spokojnie pozwoliło organizatorom 

przeprowadzić turniej w zaplanowanej strukturze. Od 

pierwszego do ostatniego meczu towarzyszyły ogromne 

emocje. Dzięki fachowej pracy sędziego Pawła 

Gackowskiego cały turniej przebiegał zgodnie 

z zasadami fair play na wysokim poziomie. Turniej 

podzielony był na fazę grupową (4 grupy) oraz fazę 

pucharową, którą rozpoczęły ćwierćfinały. W każdym 

meczu najwyższy poziom zaprezentował ZRYW Bielsk, 

który zdobył zwycięski puchar. Niezwykle dobrze 

zaprezentowała się drużyna Dzikie Koty, zdobywając 

drugie miejsce, rozegrali przede wszystkim 

emocjonujący  mecz w półfinale, pokonując w konkursie 

rzutów karnych świetnie spisującą się drużynę Dream 

Team Baboszewo. Trzecie miejsce zdobyła drużyna 

Łętowo-Team, prezentując przez cały turniej bardzo 

wysoki poziom gry. Tytuł najlepszego strzelca turnieju 

zdobył Adrian Żuchniewicz (ZRYW Bielsk) strzelając 

11 goli, natomiast miano najlepszego bramkarza zdobył 

Piotr Plebaniak (Dzikie Koty).  

 W turnieju uczestniczyły drużyny: Bulkowo, Praga, 

Zjednoczeni, Nadułki, Waleczni Słupca, Dzikie Koty, 

Blichowo, ZRYW Bielsk, Dream Team Baboszewo, 

Łętowo-Team,  Mieszanka Worowice, Miszewo 

(walkower).  

        Patronat nad turniejem objął Wójt Gminy Bulkowo 

Gabriel Graczyk. 
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Z głębokim smutkiem i żalem pożegnaliśmy 

Śp. Wojciecha Kopra, 
Wieloletniego sołtysa Wsi Pilichówko 

 

Rodzinie i bliskim 

Wyrazy współczucia składają 

 

        Przewodniczący Rady                        Wójt 

          Gminy Bulkowo                        Gminy Bulkowo 



E- urząd

Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz 

z powiatowymi i gminnymi województwa mazowiec-

kiego, w tym z Gminą Bulkowo realizuje dwa projekty 

kluczowe wspierające rozwój regionalnej infrastruktury 

informacji przestrzennej oraz budowę systemów e-

administracji, współfinansowane z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.  

Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności 

województwa mazowieckiego, przez budowanie 

społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na 

wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy 

o Mazowszu” (BW) oraz projekt „Rozwój elektronicznej 

administracji w samorządach województwa 

mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 

dwudzielności potencjału województwa” (EA) są 

przedsięwzięciami realizowanymi wspólnie  przez 

samorządy gminne i powiatowe na Mazowszu.  

Zasadnicze cele obu projektów ukierunkowane są 

na wsparcie rozwoju regionalnego oraz wyrównywanie 

szans województwa mazowieckiego w stosunku do 

innych regionów europejskich, niwelowanie 

dwudzielności potencjału województwa oraz aktywizację 

obywateli i przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych.  

Celem realizacji projektów jest przyspieszenie budowy 

społeczeństwa informacyjnego w regionie mazowieckim 

poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie 

konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym.  

Uzyskanie efektów projektów zostanie osiągnięte 

poprzez: 

a) utworzenie gminnych i powiatowych węzłów 

infrastruktury informacji przestrzennej, zharmo-

nizowanych i zaktualizowanych baz danych u wszystkich 

Partnerów Projektu BW; zadanie to obejmuje utworzenie 

bazy danych obiektów topograficznych i aktualizację 

części zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, 

mapy zasadniczej, klasyfikacji gruntów oraz planów 

zagospodarowania przestrzennego gmin, studiów 

uwarunkowań i kierunków przestrzennego 

zagospodarowania, ewidencji miejscowości ulic 

i adresów w gminach. 

b) opracowanie i wdrożenie jednolitych dla wszystkich 

Partnerów Projektu EA systemów teleinformatycznych, 

dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów 

i zarządzania dokumentami, elektronicznej skrzynki 

podawczej, przestrzennej lokalizacji pism i spraw, 

realizacji płatności drogą elektroniczną oraz 

wewnętrznych systemów dziedzinowych: 

- obsługi prac rady powiatu/gminy,  

- obsługi zamówień publicznych, 

- obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących 

własność Skarbu Państwa lub własność jednostek 

samorządu terytorialnego, 

- ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym 

i na zajęcie pasa drogowego,  

- ewidencji zabytków,  

- obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu 

ułatwiających:  

• obywatelom - dostęp do informacji o gromadzonych 

zasobach danych oraz dostęp do tych danych;  

• przedsiębiorcom - lepsze wykorzystanie wewnętrznego, 

gospodarczego i przestrzennego potencjału regionu, 

w tym lokalizację nowych inwestycji;  

• jednostkom samorządu terytorialnego - racjonalne 

zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa 

mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych 

oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność 

gospodarczą; 

• aktywizację obywateli oraz przedsiębiorców 

w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem 

nieruchomościami poprzez utworzenie dostępu do baz 

wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego 

wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert 

o  nieruchomościach przeznaczonych pod inwestycje;  

c) podniesienie na wyższy poziom standaryzacji, 

jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-

administracji, a w konsekwencji automatyzację części 

procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji 

dokumentów;  

d) wdrożenie jednolitych, standardowych mechanizmów, 

opartych na technologii teleinformatycznej, 

umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji 

przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach 

administracji publicznej;  

e) zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów 

informacyjnych administracji publicznej;  

f) usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców 

poprzez:  

• umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom 

korzystania z usług świadczonych przez administrację 

publiczną drogą elektroniczną;  

• zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach 

publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez 

administrację publiczną na szczeblu gminnym, 

powiatowym i wojewódzkim. 
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