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Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” połączone  

       z Uroczystym Poświęceniem Wiejskiego Parku Niepodległości w Bulkowie  

         W dniu 2 marca 2019 r. odbyły się Obchody Narodowego 

Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” połączone z uroczystym 

poświęceniem Wiejskiego Parku Niepodległości w Bulkowie. 

Wyjątkową mszę świętą w bulkowskim kościele odprawił 

ks. Proboszcz Sławomir Trzaska przy koncelebrze ks. Dziekana 

Włodzimierza Dzieńkowskiego – Proboszcza parafii Św. Anny 

w Blichowie oraz ks. Andrzeja Konwerskiego – Proboszcza 

parafii Przemienienia Pańskiego w Daniszewie, za co 

serdecznie dziękujemy. Po mszy św. wszyscy uczestnicy 

obchodów przeszli do Wiejskiego Parku Niepodległości, gdzie 

dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablic: upamiętniającej 

Żołnierzy Wyklętych oraz samego Wiejskiego Parku 

Niepodległości w Bulkowie, którą wykonał Przemysław Szelągowski. W tym miejscu można było również zobaczyć 

stoiska grup rekonstrukcyjnych z pojazdami i sprzętem wojskowym (Stowarzyszenie „Wisła” Pojazdów Zabytko-

wych i Militarnych). Kolejnym punktem obchodów było wspólne śpiewanie oraz ognisko, którym przewodniczyła 

44. Drużyna Starszoharcerska „Sfora” z Blichowa. Tego dnia swoją obecnością zaszczycili nas: Marlena Mazurska - 

Kierownik Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Marceli Szkopek - pasjonat 

lokalnej historii, Andrzej Krokowski - Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo wraz z radnymi i sołtysami, Zbigniew 

Pawłowski – radny gminy Staroźreby, Sławomir Zielonka - przedstawiciel Grupy Rekonstrukcyjno - Historycznej     

„Pułk   IV   Piechoty   Księstwa   Warszawskiego”,    Prezesi    oraz    druhowie    Ochotniczych    Straży    Pożarnych 

(dokończenie na str. 2) 

 

Wielkanoc to czas, kiedy w naszych sercach w szczególny sposób 

 rozważamy najgłębszą tajemnicę wiary.

Niech świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego 

w rodzinnym gronie będzie źródłem wzajemnej życzliwości, niesłabnącej  

pogody ducha oraz prawdziwej radości wypływającej prosto z serca.  

Życzymy również, by budząca się do życia przyroda towarzysząca  

Świętom Wielkiej Nocy, wyzwalała we wszystkich pozytywną energię 

do działania na każdy nowy dzień. 
 

 

                 Przewodniczący Rady Gminy                     Wójt Gminy Bulkowo   

Andrzej Krokowski                                Gabriel Graczyk 

          wraz z Radnymi                               wraz z pracownikami

                                     Strona 1 
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° Informacje dla mieszkańców 



z terenu Gminy Bulkowo, Dyrektorzy oraz Rady 

Pedagogiczne, Rady Rodziców i uczniowie szkół 

z terenu Gminy Bulkowo, przedstawiciele 

VI Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej 64-go 

Batalionu Lekkiej Piechoty w Płocku, 36. Drużyna 

Starszoharcerska „Niezłomni” z Nowego Miszewa, 

przedstawiciele Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

w Bulkowie, pracownicy Urzędu Gminy oraz wszystkich 

jednostek, dyrektor Biblioteki oraz zgromadzeni 

mieszkańcy. Bardzo dziękujemy Mieczysławowi 

Józwiakowi oraz wszystkim, którzy przyczynili się 

do organizacji tak wyjątkowego wydarzenia, a także 

wszystkim gościom i mieszkańcom za obecność. 

 

 

 
 

 

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Bulkowo

Bardzo dziękujemy, za to że 13 stycznia 2019 r. po 

raz kolejny graliśmy razem w Gminie Bulkowo. 27 Finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy okazał się, 

podobnie jak poprzednie, bardzo radosny, pełen werwy 

i wspólnego ogromnego zaangażowania. Przyniósł 

wspaniałe efekty, zrealizowaliśmy wszystkie nasze 

pomysły, a zbiórki nawet w najmniejszych 

miejscowościach zasilały puszki wolontariuszy. 

„Pomaganie jest dziecinnie proste” taką myśl udało 

się przekazać wszystkim biorącym udział w bulkowskiej 

orkiestrze. Świadczy o tym zebrana kwota 35 825,88 zł. 

Warto przypomnieć, że w ubiegłych latach zebraliśmy 

odpowiednio: 

 w 2018 - 27 945,66 zł 

 w 2017 - 22 007,03 zł 

 w 2016 - 16 953,37 zł 

 w 2015 - 15 898,97 zł. 

Finał WOŚP na terenie naszej gminy organizowany 

był po raz siedemnasty, a samodzielny sztab przy 

Urzędzie Gminy działał po raz piąty. Podczas 27 Finału 

kwestowało 40-tu wolontariuszy. 

Warto podkreślić, że nie osiągnęlibyśmy tego 

efektu, gdyby nie współpraca Wójta Gminy Bulkowo 

z szefem Sztabu Mieczysławem Józwiakiem,  

wolontariuszami, uczniami, dyrekcją i Radami Rodziców 

szkół z  terenu  naszej  gminy,  pracownikami Gospodarki 
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Komunalnej, Gminną Biblioteką Publiczną i kołem 

Seniora, Stowarzyszeniami „Nasza Przyszłość” 

i „Kolorowe  Maki”, Sołectwem Wsi Rogowo, 

jednostkami OSP, Ośrodkiem Zdrowia w Bulkowie, 

przedsiębiorcami WAPO-Tech, AMK Trans Anna Jeziak, 

Izabelą Pęcherzewską i Krzysztofem Klimkiewiczem, 

mieszkańcami oraz zaproszonymi gośćmi. 

O godz. 15.00 oficjalnego otwarcia dokonała 

dyrektor Szkoły Podstawowej w Bulkowie Marta 

Szumska oraz Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk. 

Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji tego dnia. Były 

to m.in. występy dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół 

jak również występ Piotra Kwiatkowskiego uczestnika 

8 edycji The Voice of Poland, utwory w wykonaniu 

Seniorów, recital Natalii Pęcherzewskiej. Atrakcją były 

również pięknie prezentujące się stoiska i kiermasze, 

natomiast   oprawę   muzyczną   zapewnił  

zespół AWANGARDA. 

Chcielibyśmy serdecznie podzięko-

wać koordynatorom Gminnego Sztabu 

WOŚP, Beacie Juraczko,  Agnieszce 

Koper, Piotrowi Banasiowi, komisji 

liczącej pieniądze, prowadzącym: 

Marzenie Orłowskiej, Bogusławowi 

Żuchowskiemu, wszystkim licytującym, 

darczyńcom, dzięki którym mieliśmy 

wiele atrakcji i emocji. Na zakończenie 

organizatorzy i wielu zgromadzonych 

utworzyli   krąg   i   przy   hymnie  WOŚP  

zakończyli 27 finał w Bulkowie. W przeliczeniu na 

mieszkańca jesteśmy najlepszą, najhojniejszą gminą 

w powiecie płockim! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Bulkowo  

Pragniemy Państwu przypomnieć, że w dniu 

18 lutego 2014 r. Uchwałą Nr 278/XXXII/14 Rada 

Gminy Bulkowo przyjęła miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Bulkowo. 

Obejmuje on część obszaru miejscowości Bulkowo 

usytuowaną między drogą gminną obok byłego GS-u, 

drogą powiatową przebiegającą przez centrum Bulkowa 

i drogą prowadzącą do Bodzanowa. 

Mpzp porządkuje przestrzeń i wyznacza działki 

budowlane, na których powstać mogą np. drogi, sklepy 

czy domy mieszkalne i na jego podstawie można 

bezpośrednio otrzymać decyzję i pozwolenie na 

budowę. Dzięki niemu centralna część Bulkowa może 

rozwijać się szybciej, w większym zakresie usług 

i budynków zabudowy mieszkaniowej. 

Reasumując, zaletą mpzp jest fakt, że od razu 

znajdziemy wszystkie informacje dotyczące 

przeznaczenia terenu miejscowości Bulkowo. Wart 

uwagi jest także czas trwania inwestycji (np. budowy 

domu), który skraca się wówczas o kilka miesięcy, 

ponieważ nie musimy ubiegać się o warunki zabudowy. 

Zatem wszystkich zainteresowanych zachęcamy do 

odwiedzenia Urzędu Gminy Bulkowo w celu uzyskania 

szczegółowych informacji dotyczących możliwości 

budowy domu, bądź świadczenia usług w centrum 

miejscowości Bulkowo w ramach uchwalonego mpzp. 
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INWESTYCJE 

Sprzęt dla OSP Bulkowo i Nowych Łubek 

W dniu 11 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Bulkowo 

Gabriel Graczyk wraz z Prezesem Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP w Płocku Hilarym 

Januszczykiem oraz przedstawicielką Urzędu 

Marszałkowskiego uroczyście przekazali sprzęt dla OSP 

Bulkowo i Nowych Łubek pozyskany w ramach zadania 

OSP-2018 realizowanego przez Mazowiecki Urząd 

Marszałkowski w Warszawie. Dla jednostek OSP zostały 

zakupione trzy sztuki aparatów powietrznych wraz 

z maskami oraz agregat prądotwórczy marki FOGO 

o mocy 80 KW (100 kVA) na przyczepce. Koszt zakupu 

aparatów wyniósł 11 284,02 zł., przy kwocie 

dofinansowania 4 800,00 zł, natomiast koszt agregatu to 

81 976,19 zł przy dofinansowaniu 40 000,00 zł. 

Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Bulkowo. 

OSP    Nowe    Łubki  otrzymała  dwie  sztuki   aparatów 
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powietrznych, a OSP Bulkowo jedną sztukę oraz agregat 

prądotwórczy, który będzie służył w sytuacjach 

kryzysowych mieszkańcom naszej gminy. 

 

Czyste Powietrze 
Przypominamy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji 

Programu ,,Czyste Powietrze” udziela dofinansowania w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek. Oferta 

skierowana jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami 

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

jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Na naszej stronie internetowej www.bulkowo.pl znajduje się zakładka (baner Czyste Powietrze), kierująca na 

stronę internetową WFOŚiGW: www.wfosigw.pl, gdzie można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami 

dotyczącymi zasad i kryteriów programu. 

W ramach Programu dofinansowaniu podlega: wymiana źródła ciepła starej generacji opalanego paliwem 

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

kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła. Dofinansowywane są również prace termomodernizacyjne 

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

zewnętrznej. Intensywność wsparcia dotacyjnego uzależniona jest od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego 

na 1 osobę w gospodarstwie domowym.  

W ramach powyższej oferty możliwy jest również zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji 

fotowoltaicznej (wyłącznie w formie pożyczek). 

Dodatkowe informacje można uzyskać również w punkcie konsultacyjnym, znajdującym się w Oddziale 

Zamiejscowym WFOŚiGW w Płocku, ul. Małachowskiego 8, 09-402 Płock,  osobiście od poniedziałku do piątku od 

10:00 do 14:00 bądź telefonicznie 24 231 33 83.  

 

 

http://www.bulkowo.pl/
http://www.wfosigw.pl/


 
       

Montaż nowej instalacji selektywnego alarmowania dla OSP w Bulkowie 

W marcu 2019 r. zostało wykonane zadanie pn. 

„Montaż nowej instalacji selektywnego alarmowania dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie” w budynku 

garażowym OSP Bulkowo zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowej 

organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

oraz wykładni Komendy Głównej Państwowej Straży 

Pożarnej w zakresie skutecznego systemu łączności, 

powiadamiania oraz alarmowania jednostek OSP.  

Obecnie alarmowanie odbywać się będzie poprzez 

powiadamiania SMS lub wykonanie połączeń 

telefonicznych do kilkunastu strażaków jednocześnie 

z informacją o konieczności podjęcia działań 

ratowniczych. System mobilizacji wykorzystuje szeroko 

stosowaną technologię komórkową i dzięki temu 

w znacznym stopniu usprawnia działania jednostki OSP. 

Koszt całego zadania wyniósł 11 918,15 zł brutto, 

środki pochodziły z budżetu Gminy Bulkowo. 

Z pewnością będzie to wielkie ułatwienie w pracy druhów 

i znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców naszej 

Gminy i ich mienia.  

Projekty oraz plany 

Projekt grantowy Fundacji Legalna Kultura ,,Ja w internecie” 

W marcu 2019 r. została podpisana umowa na 

realizację projektu grantowego Fundacji Legalna Kultura 

,,Ja w internecie”. Będzie to cykl bezpłatnych szkoleń,  

mających na celu zwiększenie świadomości mieszkańców 

naszej gminy jak korzystać z nowoczesnych narzędzi 

cyfrowych. Uczestnicy projektu zdobędą również 

umiejętności w zakresie sprawnego poruszania się w sieci 

oraz bezpieczeństwa w internecie. Osoby biorące udział 

w szkoleniach będą mogły skorzystać z 5 bloków 

tematycznych: „Rodzic w internecie”, ,,Mój biznes 

w  sieci”,  „Moje finanse i transakcje w sieci”, ,,Tworzę 

własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”. 

Kwota przyznanego grantu to 67 200,00 zł, co stanowi 

100 % kosztów kwalifikowalnych. Środki pochodzą 

z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz 

rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem Programu 

jest Fundacja Legalna Kultura. Zapraszamy do udziału 

w programie. 

Plany inwestycyjne 

Na ostatecznej liście rankingowej wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych w 2019 roku  znajduje się zadanie pn. ,,Budowa drogi gminnej nr 290410W w m. Sochocino – 

Praga”. Jest to zadanie zgłoszone we wrześniu 2018 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wartość robót to 836 579,60 zł brutto, zaś wnioskowana kwota 

dofinansowania wynosi 418 289,00 zł.  

W kwietniu 2019 r. Gmina Bulkowo będzie aplikować o środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019. W ubiegłym roku z programu skorzystały sołectwa Nadułki i Pilichowo. 

Maksymalna możliwa kwota wsparcia dla jednego sołectwa to 10 000,00 zł przy jednoczesnych środkach własnych 

na poziomie min. 10 000,00 zł. W planowanym naborze zostaną uwzględnione potrzeby kolejnych sołectw. 

Gmina Bulkowo ma również zamiar aplikować o środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania 

pn. ,,Rozbudowa dróg gminnych nr 290413W oraz 290414W relacji Bulkowo – Gniewkowo – Pilichowo”. Wartość 

kosztorysowa robót to 1 829 634,89 zł brutto. Wnioskowana kwota dofinansowania to 80%. 

Dofinansowanie dla OSP 

W tym roku Gmina Bulkowo będzie również wnioskować o dofinansowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Będziemy aplikować o środki z Powiatu Płockiego w ramach III EDYCJI PROGRAMU pn. „Zakup sprzętu 

ratowniczego i umundurowania - 2019”. Dofinansowanie dotyczy zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania 

oraz uczestnictwa członków OSP w szkoleniach specjalistycznych realizowane wyłącznie przez jednostki OSP 

z terenu powiatu płockiego. Jednorazowa kwota dotacji wynosi do 5 000,00 złotych kosztów kwalifikowalnych dla 

jednej jednostki OSP.  
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Projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie 

Kontynuacja usług opiekuńczych w Gminie Bulkowo 

Gmina Bulkowo kontynuuje realizację projektu 

pn. "Zwiększenie dostępności usług społecznych 

świadczonych w społeczności lokalnej osobom niesamo-

dzielnym 60+ z powiatu płockiego i miasta Płock" 

w okresie od 01.10.2017 roku do 30.09.2019 roku oraz 

projekt pn. "Senior - nasza wspólna sprawa" - 

realizowany w okresie od 01.11.2018 roku do 31.10.2020 

roku. Projekty współfinansowane są z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług 

społecznych Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020.Realizatorem projektów 

jest  Dom Pomocy Społecznej "Mecenat" s.c. Małgorzata 

Alabrudzińska, Bolesław Głuchowski. Projekty 

realizowane są bez wkładu własnego z budżetu Gminy 

Bulkowo. 

Celem projektów jest zwiększenie dostępu do usług 

społecznych i specjalistycznych usług społecznych 

osobom    niesamodzielnym    powyżej   60    roku   życia,  

zagrożonych  wykluczeniem  społecznym   świadczonych  

w lokalnej społeczności. 

W dniu 22 marca 2019 roku Wójt Gminy Bulkowo 

Gabriel Graczyk podpisał deklarację dotyczącą poparcia 

dla starań DPS „Mecenat” w uzyskaniu kolejnego 

dofinansowania do usług opiekuńczych i specja-

listycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy 

Bulkowo z Regionalnego Programy Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego, Działanie 9.2 „Usługi 

społeczne i usługi opieki zdrowotnej” oraz wsparcia DPS 

„Mecenat” w rekrutacji osób potrzebujących ww. usług 

do projektu „Zwiększenie dostępności usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

mieszkańcom gminy Bulkowo”. Deklaracja ta daje 

możliwość kontynuowania powyższych projektów na 

terenie Gminy Bulkowo w kolejnych latach. 

Składamy serdeczne podziękowania dla Domu 

Pomocy Społecznej s.c. Małgorzata Alabrudzińska, 

Bolesław Głuchowski - za realizację usług opiekuńczych 

na rzecz mieszkańców Gminy Bulkowo. 

Projekt pn. „Działamy, włączamy!” 

Mieszkanki Gminy Bulkowo w okresie 

od 01.10.2018 roku do 30.06.2019 roku uczestniczą 

w projekcie pn. „Działamy, włączamy!”  Celem zadania 

jest zwiększenie potencjału rozwojowego (w zakresie 

zawodowym, społecznym  i edukacyjnym) osób 

zamieszkałych w województwie mazowieckim, poprzez 

zapewnienie kompleksowego, zindywidualizowanego 

wsparcia prowadzącego do postępu w aktywizacji 

społecznej oraz efektywności zatrudnieniowej. 

W ramach projektu 10 uczestniczek (mieszkanek Gminy 

Bulkowo) otrzyma bezpłatne wsparcie w postaci: 

1. Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów 

uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji 

wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji. 

2. Zintegrowane poradnictwo rodzinne (pedagogiczne lub 

 psychologiczne – ustalone przy realizacji zadania 1). 

3. Poradnictwo prawne.  

4. Doradztwo zawodowe (grupowe i indywidualne). 

5. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy. 

6. Szkolenia zawodowe (pracownik administracyjno-

biurowy). 

7. Trzymiesięczne płatne staże zawodowe.  

Uczestniczki projektu mają zapewnione: 

profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doradców 

zawodowych, pośredników pracy, psychologów, 

prawników, materiały szkoleniowe, certyfikowane 

szkolenia zawodowe, stypendia stażowe i szkoleniowe, 

zwrot kosztów dojazdów, catering, ubezpieczenie NNW.  

Wykonawcą projektu jest firma szkoleniowa Centrum 

Szkoleń i Biznesu Pani Janiny Szymańskiej Płońsk, 

ul. Pułtuska 41. 
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Stypendia Wójta Gminy Bulkowo 

W dniu 24 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej 

w Bulkowie, odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów 

Wójta Gminy Bulkowo. Nagrodzeni zostali uczniowie 

szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu 

naszej gminy. 

Już po raz kolejny stypendia Wójta Gminy 

Bulkowo otrzymali uczniowie, którzy w II semestrze 

roku szkolnego 2017/2018 osiągnęli wybitne wyniki 

w nauce oraz wzorowe zachowanie. Wójt Gminy 

Bulkowo Gabriel Graczyk wraz z Przewodniczącym 

Rady Andrzejem Krokowskim wręczyli stypendystom 

listy gratulacyjne oraz stypendia, na które gmina 

przeznaczyła łącznie 4350,00 zł). Tegoroczne wręczenie 

stypendiów odbywa się już po raz czternasty. Grupa 

stypendystów cały czas się powiększa, co niezmiernie 

cieszy i uświadamia, że decyzja o wprowadzeniu 

„Stypendium Wójta Gminy Bulkowo” była słuszna. 

Gratulujemy wspaniałych osiągnięć!!! 

Lista uczniów, którzy otrzymali stypendia: 

1. Gabriela Majorkiewicz – SP w Nowych Krubicach 

2. Klaudia Baczewska - SP w Nowych Krubicach 

3. Majewski Karol - SP w Nowych Łubkach 

4. Bartosz Majewski – SP w Nowych Łubkach 

5. Emilia Bigos - SP w Nowych Łubkach 

6. Szymon Strzelczak - SP w Nowych Łubkach 

7. Kacper Krokowski - SP w Nowych Łubkach 

8. Mateusz Osiak - SP w Nowych Łubkach  

9. Szymon Woźniak – SP w Blichowie 

10. Maria Naguszewska - SP w Blichowie 

11. Julia Wiktoria Kaźmierczak - SP w Blichowie 

(kl. gimnazjum) 

12. Mikołaj Naguszewski - SP w Blichowie   

13. Julia Jóźwiak - SP w Blichowie   

14. Maja Świtkiewicz - SP w Blichowie 

15. Marcelina Rybicka - SP w Blichowie 

16. Amelia Tybuś - SP w Blichowie 

17. Adam Ostrowicki - SP w 

Blichowie 

18. Radosław Filiński - SP w 

Blichowie 

19. Natalia Adamczak - SP w 

Blichowie 

20. Oliwia Kijoch - SP w 

Blichowie 

21. Karol Danielak - SP w 

Bulkowie   

22. Nikola Garlej - SP w Bulkowie   

23. Oliwia Plebaniak - SP w 

Bulkowie 

24. Rozalia Orzech - SP w Bulkowie  

25. Natalia Godziemska - SP 

w  Bulkowie   
 

26. Amelia Kaczyńska - SP w Bulkowie 

27. Zuzanna Skibińska - SP w Bulkowie 

28. Wiktoria Cieślak - SP w Bulkowie (kl. gimnazjum) 

29. Julia Dymek - SP w Bulkowie   

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. 
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Odnowienie figurek przydrożnych w miejscowości Nadułki 

 

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji „FLZP – Młodzi Razem” 
i Powiatu Płockiego.  

OSP Nadułki otrzymała dofinansowanie o wartości 

2 000,00 zł (wkład własny 150,00 zł) na realizację 

projektu pn. „ODNOWIENIE FIGUREK 

PRZYDROŻNYCH W MIEJSCOWOŚCI NADUŁKI, 

GMINA BULKOWO” w ramach Programu „Działaj 

Lokalnie”. Celem zadania było odnowienie trzech 

figurek, kapliczek przydrożnych w Sołectwie Nadułki. 

W ramach projektu, który był realizowany w okresie 

15.05.2018 r. – 15.11.2018 r. zostało wykonane: 

malowanie kapliczek, odnowienie bądź postawienie 

nowych postumentów, położenie kostki brukowej, 

montaż nowego ogrodzenia drewnianego oraz nowej 

ławeczki. Wykonywane prace były monitorowane 

i koordynowane przez pomysłodawcę i autorkę projektu 

Sołtys wsi Nadułki Agatę Pijankowską, którą 

w wykonywanych działaniach wspomagali mieszkańcy 

sołectwa.  

Ponadto, poza projektem wykonano szereg prac 

dodatkowych związanych z realizacją zadania, których 

wartość wyniosła ponad 1 500,00 zł, a środki pochodziły 

od wszystkich mieszkańców wsi Nadułki. Realizacja 

projektu przyczyni się do podniesienia poziomu kultury 

i uświadomienia wartości tych miejsc oraz pozwoli na 

zachowanie lokalnej tradycji i kultury dla obecnego 

i przyszłych pokoleń.  

   

        (przed wykonaniem prac)                   (po zakończeniu prac) 

   

(po zakończeniu prac) 

Dzień Kobiet z nutą słodyczy w Bulkowie 

W dniu 8 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Bulkowie odbyło się spotkanie pt. „Dzień Kobiet 

z nutą słodyczy”. Gościem specjalnym tego wieczoru 

była niesamowita kobieta, rodowita bulkowianka, nasza 

czytelniczka, osoba o niezwykłym talencie kulinarnym 

i osobowości słodkiej jak miód – Anna Kurpiewska. 

          Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Bulkowo 

Gabriel Graczyk składając wszystkim Paniom życzenia 

oraz każdej wręczając różę. Następnie Pani Anna, 

uczestniczka najbardziej apetycznego programu 

telewizyjnego „Bake Off Ale ciacho”, obdarowała 

wszystkich własnoręcznie przygotowanym pięknym 

tortem, przepysznymi babeczkami oraz opowiadała 

„smaczki” związane z programem. W międzyczasie 

dosłownie śpiewająco przygotowywała przepyszne 

churrosy, a także dzieliła się z Paniami przepisami 

i poradami kulinarnymi. Po hiszpańskich 

pączkach  przyszedł  czas  na  delektowanie  się  wyśmie- 

nitym   tortem,   przysmakami   oraz   rozmowami    przy 
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wspólnej kawie. 

Dziękujemy Wszystkim Gościom za 

niezapomniany wieczór. W szczególności Pani Annie 
Kurpiewskiej za niezwykłe smaki, a także ogrom ciepła 

i energii, którymi tak pięknie potrafi się dzielić. 

Podziękowanie kierujemy do organizatora spotkania 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie na czele 

z Dyrektor Natalią Maćkiewicz. 

 



Gminne eliminacje XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  

pn.: „Młodzież Zapobiega Pożarom” 

W dniu 14 lutego 2019 r. odbyły się gminne 

eliminacje XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej pn.: „Młodzież Zapobiega 

Pożarom”. Miejscem, w którym uczniowie rywalizowali 

w tym roku była Szkoła Podstawowa w Nowych 

Łubkach. Konkurs był przeprowadzony w dwóch 

kategoriach wiekowych: 

I grupa - klasy I-VI szkół podstawowych 

II grupa –klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz III 

gimnazjum. 

Po przeprowadzonym konkursie odbył się pokaz, 

w którym druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Nowych Łubkach przedstawili kolejność 

postępowania podczas dotarcia na miejsce wypadku oraz 

zaprezentowali podstawowy sprzęt służący do udzielania 

pierwszej pomocy. 

Kolejność zajętych miejsc przedstawiała się 

następująco: 

I grupa wiekowa 

1. miejsce – Bartosz Majewski (Szkoła Podstawowa 

w Nowych Łubkach) 

2. miejsce – Mikołaj Naguszewski (Szkoła Podstawowa 

im. Armii Krajowej w Blichowie) 

3. miejsce – Szymon Strzelczak (Szkoła 

Podstawowa w Nowych Łubkach) 

II grupa wiekowa 

1. miejsce – Maria Naguszewska (Szkoła 

Podstawowa im. Armii Krajowej 

w Blichowie) 

2. miejsce – Julia Kaźmierczak (Szkoła 

Podstawowa im.   Armii Krajowej 

w Blichowie) 

3. miejsce - Mateusz Raczyński (Szkoła 

Podstawowa w Nowych Łubkach) 

Wszystkim uczestnikom bardzo 

dziękujemy za udział oraz ogromne 

zaangażowanie, a zwycięzcom gratulujemy. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ekomasterzy Literatury w Bulkowie" 

 
W dniu 26 marca 2019 r. odbył się konkurs 

recytatorski dla dzieci i młodzieży im. Janusza Korczaka 

pt. „Pięknie być człowiekiem”. Jest  to  konkurs  organizo- 

wany przez Książnicę Płocką - w tym roku przypada 

jego 41. edycja. Gośćmi naszych gminnych eliminacji  

byli:  Wójt Gminy  Bulkowo  Gabriel Graczyk, 

nauczyciele oraz grono rodziców. Do Jury zaprosiliśmy: 

zaprzyjaźnioną animatorkę oraz instruktorkę teatralną 

Elżbietę Śmigielską, nauczycielkę języka polskiego 

Iwonę Przedpełską oraz naszą bibliotekarkę Magdalenę 

Warda. W tegorocznym konkursie został zaprezentowany 

repertuar ukazujący piękno świata i dumę z bycia 

człowiekiem. Głównym celem było kształtowanie 

mądrego, wrażliwego człowieka, uczenie poprzez 

literaturę, odczuwanie radości, dobra i piękna wokół nas. 

W kategorii I laureatami zostali: 

• I miejsce Dominik Orzech, 

• II miejsce Amelia Piątkowska, 
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• III miejsce Amelia Jabłońska. 

W kategorii II laureatami zostali: 

• II miejsce ex aequo Klaudia Janiak i Zuzanna 

Skibińska,  

• III miejsce ex aequo Kinga Sierpińska i Emilia 

Kraśniewska. 

W kategorii III laureatami zostali: 

• I miejsce Milena Wojtylak, 

• II miejsce Julia Dymek, 

• III miejsce ex aequo Natalia Woźniak i Wiktoria 

Cieślak. 

Osoby, które zajęły I i II miejsce, będą zgłoszone 

do eliminacji rejonowych do Młodzieżowego Domu 

Kultury. Wszyscy Laureaci otrzymali nagrody, które  

wręczyła Dyrektor Biblioteki Natalia Maćkiewicz  razem  
 

 

Informacje dla mieszkańców 

Psycholog oraz Terapeuta ds. uzależnień służą pomocą mieszkańcom Gminy Bulkowo 

W 2019 roku w Urzędzie Gminy Bulkowo, jak 

w minionych latach funkcjonuje Gminny Punkt 

Poradnictwa dla mieszkańców, w ramach którego 

funkcjonują Punkt Poradnictwa Psychologicznego dla 

Rodziny oraz Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień 

finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bukowo. 

Wszystkich mieszkańców z terenu Gminy Bulkowo 

zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnej porady oraz 

pomocy prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami 

GOPS Bulkowo pod numer tel. 24265 20 13 wew. 13. 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Urzędzie Gminy 

Informujemy że w Urzędzie Gminy Bulkowo 

również w 2019 roku pełni dyżury Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów Andrzej Ścibło. Dyżury pełnione są 

w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 11.00 – 

13.00 w Urzędzie Gminy Bulkowo pokój nr 13. 

Mieszkańcy gminy mogą uzyskać wsparcie 

w  zakresie:  bezpłatnego  poradnictwa  konsumenckiego  

i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów 

konsumentów, występowania do przedsiębiorców 

w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, 

współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami 

Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 

konsumenckimi. 
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Szanowni Rolnicy !!! 

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że pracownik Mazowieckiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego, p. Justyna Mierzejewska, została nowym doradcą rolniczym 

na terenie Gminy Bulkowo. 

Dyżury będą odbywać się w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie 

w każdą środę oraz piątek w godzinach 7.30 – 14.30 



Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2019 r. 

 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą 

uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 

przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 

postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, 

sądowym lub sądowoadministracyjnym lub 

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej 

problemu prawnego, lub 

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których 

mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem  pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub 

sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 

sądowoadministracyjnym, lub 

4) nieodpłatną mediację, lub 

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów 

sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 

w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, 

radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 

patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym 

oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku 

finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na 

drogę sądową. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 

działalności. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby 

uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości 

tej osoby o przysługującej jej uprawnieniach lub 

2) spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia 

w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, 

w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą 

uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. 

3) w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady 

z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia 

społecznego. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje 

również nieodpłatną mediację. 

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc 

prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie: 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie 

jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie , że nie jest 

w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Udzielanie   nieodpłatnej    pomocy    prawnej    lub  

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu 

terminu wizyty. 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej 

kolejności udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza 

kolejnością. 

Umówienie terminu wizyty dokonuje się 

telefonicznie pod numerem telefonu 24 267 67 76, w dni 

powszednie w godzinach 7.30-15.30. 

Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, 

które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz 

osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu 

się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o języku migowym i innych środkach komunikowania się 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana 

nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, także poza punktem. 

Nieodpłatna mediacja obejmuje: 

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach 

skorzystania z polubownych metod rozwiązywania 

sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego 

wynikających; 

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub 

wniosku o przeprowadzenie mediacji; 

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie 

postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; 

4) przeprowadzenie mediacji; 

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku 

o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, 

w których: 

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie 

o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania 

mediacyjnego; 

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron 

występuje przemoc. 

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator. 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 

w tym mediacje  
Szkoła Podstawowa we Włókach, Włóki 16, 09-454 

Bulkowo, pokój 1 i 2, Poniedziałek w godzinach 9.00 – 

13.00. 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 
Szkoła Podstawowa we Włókach, Włóki 16, 09-454 

Bulkowo, pokój 1 i 2, Wtorek w godzinach 9.00 – 13.00. 

Strona 11 



 

 

 

 

Strona 12 

Wydawca: 

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

 


