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Szanowni Mieszkańcy!
Z niezmierną przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejny numer Kuriera Gminy Bulkowo. Po kilku
miesiącach przerwy związanej z rozwojem pandemii koronawirusa, podjąłem decyzję o wznowieniu wydawania
naszego biuletynu w formie elektronicznej. W ostatnich miesiącach znacząco wzrosło znaczenie komunikacji za
pomocą internetu, jako szybkiego i bezpiecznego nośnika informacji, najbliższe numery będą zatem publikowane
w formacie PDF. Obecny numer Kuriera Gminy Bulkowo zawiera kilka podsumowań ubiegłego roku oraz wiele
informacji o realizowanych inwestycjach oraz wydarzeniach kulturalnych i społecznych.
Zdaję sobie sprawę, że nie zastąpi to naszych bezpośrednich kontaktów, ale mam nadzieję, że będzie dobrym
uzupełnieniem przepływu informacji. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie zachęcam do zachowania zasad
bezpieczeństwa, abyśmy mogli cieszyć się ze wspólnych spotkań po zakończeniu epidemii.
Życzę miłej lektury
Wójt Gminy Bulkowo
Rozbudowa dróg gminnych nr 290413W oraz 290414W
relacji Bulkowo–Gniewkowo–Pilichowo o wartości
ponad 1,3 mln zł

(droga przed rozpoczęciem prac)
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° Informacje dla mieszkańców

Gmina Bulkowo w dniu 04.05.2020 r. zakończyła
realizację zadania pn. ,,Rozbudowa dróg gminnych
nr 290413W
oraz
290414W
relacji
BulkowoGniewkowo-Pilichowo”. Inwestycję wykonano dzięki
dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych przy
współudziale Gminy Bulkowo.
Dzięki realizacji zadania rozbudowano drogi
żwirowe na drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości
3,5 m z mijankami wraz z wykonaniem poboczy
z kruszyw łamanych 0-31,5 mm szerokości 2 x 1,0 m.
Zakres prac obejmował również remont istniejących

zjazdów oraz wykonanie odwodnienia drogi. W ramach
zadania
przebudowane
zostały
również
trzy
skrzyżowania.
Całkowita wartość robót budowlanych wynikająca
z umowy z wykonawcą to 1 351 151 ,87 zł. Kwota
otrzymanego dofinansowania to 1 013 363,00 zł, co
stanowi 75% kosztów robót. Poza tym Gmina Bulkowo
pokryła koszty wykonania niezbędnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz usługi pełnienia nadzoru
inwestorskiego.

(droga podczas przebudowy)

(droga po modernizacji)

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Bulkowo
W dniu 12 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bulkowie.
w Bulkowie odbył się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Niesamowitych emocji dostarczyła, jak co roku, licytacja,
Świątecznej Pomocy. Już po raz ósmy na terenie gminy którą poprowadził Bogusław Żuchowski.
Bulkowo działał samodzielny sztab, który z „wiatrem
Serdecznie gratulujemy wszystkim zaangażowanym
w żagle” rozgrzał do czerwoności serca mieszkańców.
w organizację 28. Finału WOŚP na czele z Szefem Sztabu
Oficjalnego otwarcia dokonała Dyrektor Szkoły Mieczysławem Józwiakiem. Podziękowania składamy
Podstawowej w Bulkowie Marta Szumska oraz Wójt wszystkim sponsorom, wolontariuszom oraz darczyńcom,
Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk. Finałowi towarzyszyły dzięki którym padł kolejnym rekord. Tym razem była to
występy artystyczne dzieci i młodzieży ze szkół oraz kwota 40 011,99 zł, co w przeliczeniu na jednego
Seniorów z Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów mieszkańca daje 7,21 zł.
w Bulkowie. Swoje wokalne umiejętności zaprezentowały Daria Więckowska, Natalia Pęcherzewska oraz
Agata Pijankowska z zespołem. Oprawę muzyczną
zawdzięczamy Dariuszowi Grzelińskiemu, natomiast
gwiazdą wieczoru był zespół THE BROTHERS. Jak
zwykle wspaniale prezentowały się stoiska i kiermasze:
Rady Rodziców przy SP w Bulkowie, SP Bulkowo,
SP Blichowo, SP Nowe Krubice, SP Nowe Łubki,
Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”, Sołectwa Rogowo,
KGW „Bulkowianki”, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz
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Dofinansowanie OSP z terenu Gminy Bulkowo w 2019 roku

Ogromną rolę w finansowaniu Ochotniczych
Straży Pożarnych odgrywa Gmina Bulkowo. Do zadań
jednostki samorządu terytorialnego, którą jest Gmina,
należy zapewnienie ciągłej gotowości bojowej jednostek
OSP. Z uwagi na ograniczone środki w budżecie, które
są dysponowane na sześć OSP, zakupy sprzętu są nie
zawsze wystarczające w stosunku do potrzeb. Gmina
w każdy możliwy sposób próbuje pozyskać środki
zewnętrzne.
Ubiegły rok należał do jednego z najlepszych pod
względem wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Dzięki pozyskanym dotacjom z programów wsparcia
dla OSP, środkach własnych jednostek oraz pomocy ze
strony Urzędu
udało
się
pozyskać
sprzęt,
umundurowanie
oraz
przeprowadzić
szkolenia
doskonalące dla druhów za niebagatelną kwotę
72 510,00 zł.
Suma dotacji pozyskanych z różnych źródeł
finasowania– 72 510,00 zł
Koszty własne OSP – 2 149,98 zł /Gminy - 2 529 zł
SUMA – 4 678,98 zł
Łączna kwota wydana na doposażenie OSP w 2019
roku – 77 188,98 zł.
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Powszechny Spis Rolny 2020

Od 1 września trwa największe i najważniejsze
badanie polskiego rolnictwa, czyli Powszechny Spis
Rolny. Na Mazowszu obowiązkowi spisowemu
podlega ponad 250 tys. gospodarstw rolnych.
Powszechny Spis Rolny odbywa się co 10 lat i jest
obowiązkowy dla wszystkich użytkowników gospodarstw
rolnych. Badanie potrwa 3 miesiące i zakończy się
30 listopada.
Najwygodniej spisać się przez Internet
Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego w Polsce
otrzymał list Prezesa GUS informujący o badaniu.
Znajduje się w nim również nr gospodarstwa rolnego,
niezbędny do zalogowania w aplikacji spisowej dostępnej
od
pierwszego
dnia
spisu
na
stronie
https://spisrolny.gov.pl/. Każdy rolnik ma obowiązek
samodzielnie spisać się przez Internet. Jest to w pełni
wygodna i bezpieczna metoda.
Jeśli ktoś nie ma komputera lub telefonu z dostępem
do Internetu, powinien się udać do Gminnego Punktu
Spisowego zorganizowanego przez urząd gminy lub
miasta.
Uzupełniająca metoda to spis przez telefon.
Również bezpieczna, bo wykluczająca bezpośredni
kontakt z osobami z zewnątrz. Dzwoniąc na infolinię
spisową pod numer 22 279 99 99 możemy spisać się
przez telefon lub ustalić termin rozmowy z rachmistrzem.
Osoby, które nie skorzystają z możliwości samodzielnego
spisu przez Internet i nie umówią się na wywiad
telefoniczny poprzez infolinię, mogą spodziewać się
telefonu z Urzędu Statystycznego.
Dlaczego trzeba i WARTO się spisać?
Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie
uświadomić, że Powszechny Spis Rolny - jako badanie
obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju - jest
jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę
stanu polskiego rolnictwa oraz zmian, jakie zaszły na
przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i działalności
gospodarstw rolnych. Na podstawie danych spisowych
podejmowane są najważniejsze decyzje gospodarcze
i społeczne na kolejne lata zarówno na poziomie
krajowym jak i regionalnym. Tym samym poprzez udział
w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na
zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu.
Spis rolny to NIE kontrola majątku rolników
Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów.
Chociaż wydaje się, że to dużo, należy pamiętać, że nie
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wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć
każdego gospodarstwa rolnego. Statystycy zapytają m.in.
o położenie i powierzchnię gospodarstwa, rodzaj
użytkowanych gruntów, upraw, zużycie nawozów, czy
posiadane zwierzęta gospodarskie.
Rolnicy absolutnie nie mają powodów do obaw –
nikt nie zapyta o ich majątek. Formularz spisowy zawiera
pytania o składowe elementy gospodarstwa rolnego, ale
wyłącznie w ujęciu procentowym i bez wskazywania
wartości.
W spisie nie ma też pytań o zarobki rolników czy
wartość przychodów. Zbierane są tylko informacje
o wkładzie pracy w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu
produkcji rolniczej oraz o fakcie prowadzenia
w gospodarstwie działalności pozarolniczej. W tym
ostatnim przypadku należy podać wyłącznie, jaki
procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej
działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy
najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury
i renty.
Z kolei w przypadku sprzedawanych przez
gospodarstwa rolne produktów w formularzu znajduje się
pytanie, czy gospodarstwo rolne w ogóle prowadzi
sprzedaż produktów rolnych, a możliwa odpowiedź to
„tak” lub „nie”.
W miastach Mazowsza też mieszkają rolnicy
Województwo mazowieckie jest pod względem
liczby gospodarstw rolnych liderem w skali kraju – spis
rolny obejmie tu ponad 250 tys. użytkowników
gospodarstw rolnych. Wbrew pozorom, znaczna ich część
mieszka w miastach.
Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę wyłącznie liczbę
użytkowników gospodarstw rolnych, to okazałoby się, że
głównym
ośrodkiem
mazowieckiego
rolnictwa
jest … Warszawa. W stolicy mieszka prawie 9 tys.
użytkowników gospodarstw rolnych - oznacza to, że co
28 rolnik z Mazowsza, mieszka w Warszawie. Przypadek
stolicy nie jest jedyny. Biorąc pod uwagę liczbę
użytkowników gospodarstw rolnych we wszystkich
gminach województwa mazowieckiego (z wyłączeniem
Warszawy), to na dwóch pierwszych miejscach plasują
się: m. Radom (3 tys. użytkowników gospodarstw
rolnych) i m. Siedlce (2 tys.). Dopiero na następnych
miejscach znalazły się gminy o charakterze rolniczym:
Warka, Iłża i Zbuczyn.
Co wiemy o mazowieckim rolnictwie z poprzedniego
spisu?
Spisy rolne odbywają się co 10 lat. Dzięki nim
możemy śledzić ewolucję mazowieckiego rolnictwa
i poznać dokładnie jego specyfikę. Znając wyniki
poprzedniego spisu i porównując je z informacjami
zebranymi w tym roku dowiemy się, czy trwały jest trend
zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych, przy
jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni.
Będziemy mogli sprawdzić też, czy utrzymuje się wzrost
liczby osób kierujących gospodarstwem rolnym posiada-

jących wyższe wykształcenie rolnicze.
Według wyników Powszechnego Spisu Rolnego
2010 liczba gospodarstw rolnych wynosiła na Mazowszu
277,5 tys. i stanowiła 12,2% ogólnej liczby gospodarstw
w kraju. Najwięcej gospodarstw rolnych odnotowano
w powiatach:
radomskim,
grójeckim,
siedleckim
i garwolińskim. W porównaniu z wynikami spisu z 2002
r. liczba gospodarstw zmniejszyła się o 92 tys.(blisko
o 25%). Największy spadek odnotowano w grupie
obszarowej do 1 ha użytków rolnych włącznie, wzrosła
natomiast
liczba
gospodarstw
największych,
o powierzchni 50 ha. Średnia powierzchnia użytków
rolnych przypadająca na 1 gospodarstwo w 2010 r.
wyniosła 7,27 ha i w porównaniu z 2002 r. wzrosła
o 1,18 ha.
Wg danych spisowych z 2010 r. wzrosła wtedy
znacząco liczba osób kierujących z wyższym
wykształceniem rolniczym, chociaż ich udział w ogólnej
liczbie kierujących pozostawał jednak niewielki i wynosił
2,2% (w 2002 r. – 1,1%).
Mam pytanie o spis. Gdzie się zwrócić?
Odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące spisu

rolnego uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod
numer 22 279 99 99. Od konsultanta dowiemy się, jakie
są pytania spisowe i co zrobić, jeśli nie możemy poradzić
sobie z samodzielnym wypełnieniem formularza przez
Internet.
PODSTAWOWE INFORMACJE O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020
Termin trwania: 1 września – 30 listopada 2020 r.,
dane zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.
Obowiązkową metodą spisową jest samospis
internetowy. Jeśli ktoś nie posiada odpowiedniego sprzętu
lub Internetu, powinien skorzystać z Gminnego Punktu
Spisowego we właściwym urzędzie miasta lub gminy.
Metoda uzupełniająca - spis przez telefon
Infolinia spisowa: 22 279 99 99
Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020:
https://spisrolny.gov.pl/
Źródło:

Projekt „Pod biało-czerwoną”
i dumy z bycia Polakami.
Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod
honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego, będzie się opierała o zapał
i działanie mieszkańców naszych Małych Ojczyzn.
Celem projektu jest także godne upamiętnienie
zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią
bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinanso- Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to
wanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu
masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny
mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu poświęcali nasi przodkowie.
Realizacja projektu oraz angażowanie mieszkańców
masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.
Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać naszego kraju, zachęca do refleksji zarówno nad samym
odpowiednią (dla gmin do 20 000 mieszkańców - 100 patriotyzmem jak i przyszłością Polski. 100-lecie wiktorii
głosów) liczbę głosów poparcia online za pomocą serwisu odniesionej w Bitwie Warszawskiej stanowi ku temu
https://bialoczerwona.www.gov.pl/ Głos poparcia dla doskonałą okazję.
Twórcy projektu chcą także budować wspólnotę
inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi,
która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu i wzmacniać ideę zaangażowanego społeczeństwa
obywatelskiego. Niech biało-czerwona dumnie, przez
gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy do 11.11.2020 r.
W trzech gminach, które osiągną największą cały rok, powiewa w sercach naszych małych Ojczyzn!
procentowo liczbę głosów w stosunku do liczby Harmonogram
mieszkańców gminy, organizatorzy przewidują udział 25.08.2020 ogłoszenie projektu przez Prezesa Rady
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Ministrów Mateusza Morawieckiego (100.
w uroczystości podniesienia flagi na maszt.
Rocznica zakończenia Bitwy Warszawskiej)
Zaproponowany sposób zbiórki głosów poparcia
11.11.2020 termin końcowy zbiórki głosów poparcia.
online zakłada połączenie tradycji z nowoczesnością. Jest
jednocześnie całkowicie bezpieczny dla chcących się 29.11.2020 ogłoszenie wyników zbiórki i opublikowanie
listy gmin objętych programem ,,Pod białozaangażować w zbiórkę, co w dobie pandemii ma
czerwoną’’.
kluczowe znaczenie.
„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma Zachęcamy do głosowania na gminę Bulkowo na
zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko stronie https://bialoczerwona.www.gov.pl/, już teraz
uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość naszej dziękując za każde wsparcie. Liczy się każdy głos !
Ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych postaw
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Przekazanie torby medycznej R1 dla
W dniu 10 lipca 2020 roku została przekazana torba
medyczna R1 dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pilichówku, którą ufundowała Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego. Na ręce druhów torbę
przekazał Wiceminister Aktywów Państwowych Maciej
Małecki wraz z Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS

Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilichówku
w Warszawie Joanną Bala. To bardzo cenny nabytek
mając na względzie fakt, że w szeregach jednostki są
certyfikowani druhowie w ramach Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy. Nasze bezpieczeństwo to rzecz
bezcenna. Dziękujemy !

Motopompa pożarnicza marki TOHATSU M16/8
W dniu 17.08.2020 r. do Ochotniczej Straży i części województwa mazowieckiego. Dodatkowo będzie
Pożarnej w Nowych Łubkach trafił bardzo potrzebny ona używana podczas różnego rodzaju ćwiczeń bojowych
sprzęt, który usprawni działania ratownicze podczas dla druhów z całej gminy.
gaszenia pożarów. Jest to motopompa pożarnicza marki
TOHATSU M16/8 o wydajności 1500 l/min. Motopompa
została zakupiona dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie
35 000,00 zł oraz wparciu z budżetu Gminy Bulkowo
w kwocie 7 000,00 zł. Pozostałe środki to wkład własny
OSP Nowe Łubki, a łączna wartość zadania wyniosła
43 000,00 zł. Motopompa z pewnością pozwoli na
odpowiednie wykorzystanie zasobów cysterny, która
często bierze udział w akcjach, jako zabezpieczenie
przeciwpożarowe na terenie całego powiatu płockiego
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INWESTYCJE
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo
W dniu 21 lutego 2020 r. Wójt Gminy
Bulkowo Gabriel Graczyk z Małgorzatą
Atleńską – Skarbnik Gminy uczestniczył
w podpisaniu umowy na realizację zadania
pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w miejscowości
Bulkowo,
gmina
Bulkowo,
w
ramach
zadania
uporządkowania gospodarki wodnościekowej w gminie Bulkowo Etap I”.
Nabór wniosków ogłoszony został przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego. Zadanie podzielone jest na
dwa etapy. Celem inwestycji jest zwiększenie ilości ścieków dowożonych oraz automatyzacja procesów
i skuteczności oczyszczania ścieków. Kwota dofinansowania pochodząca z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła 768 125,00 zł, a łączna wartość całej inwestycji to 1 441 578,46 zł.
Inwentaryzacja źródeł ciepła
Na terenie Gminy Bulkowo w okresie od finansowaniu z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
01.09.2020 r. do 31.10.2020 r. przeprowadzana jest Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 na podstawie
inwentaryzacja źródeł ciepła. Konieczność przepro- podpisanej w dniu 8 lipca 2020 r umowy o udzielenie
wadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła w budynkach pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa
wynika z wdrażania uchwalonych przez władze Mazowieckiego.
Całkowita
wartość
kosztów
Województwa Mazowieckiego przepisów mających kwalifikowanych zadania wynosi 31 365,00 zł brutto.
przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Zadanie
Inwentaryzację przeprowadza Zakład Analiz Środorealizowane jest przez Gminę Bulkowo przy pełnym wiskowych Eko-precyzja (szczegóły w poniższej ulotce).
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Utworzenie nowej pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach
W dniu 19 grudnia 2019 r. dokonano odbioru nych 16 świetnie wyposażonych, nowych stanowisk
zadania pn. „Utworzenie nowej pracowni językowej uczniowskich do nauki języków obcych.
w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach”. W ramach
Pozyskane dofinansowanie w kwocie 40 500,00 zł
zadania została wyremontowana sala lekcyjna, pochodziło ze środków Województwa Mazowieckiego,
wymieniona podłoga oraz zamontowano 6 okien a wkład własny Gminy Bulkowo to 23 860,00 zł.
dachowych. Dzięki realizacji zadania zostało utworzo-

Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”
„Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 166 w m. Daniszewo”

W dniu 5 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bulkowo Małgorzaty
Atleńskiej podpisali umowę o udzielenie dotacji ze środków
finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie
z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów
rolnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi
wewnętrznej na działce nr ew. 166 w m. Daniszewo”. W ramach
realizacji zadania zostanie wykonana nawierzchnia z mieszanki
mineralno – bitumicznej asfaltowej na długości 866,5 m i szerokości
3,5 m. Zostaną wykonane również zjazdy oraz pobocza z kruszyw
łamanych, oczyszczenie i remont istniejących przepustów i zostaną
zamontowane także znaki drogowe.
W postępowaniu przetargowym wykonawcą zadania została
wyłoniona firma DROG-BET Marcin Głuchowski ul. Gawłowska
179 A, 96-500 Sochaczew, wartość wybranej oferty to kwota brutto
167 593,61 zł. a wysokość dotacji przyznanej ze środków
Finansowych Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie
budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych to
65 000,00 zł.
(droga przed przebudową)

„Budowa drogi gminnej 290410W w m. Sochocino-Praga”
W dniu 2 lipca 2020 r. Wójt Gminy Bulkowo o szerokości jezdni 5 m oraz pobocza z pospółki
Gabriel Graczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy o szerokości 2 x 0,75 m. W postępowaniu przetargowym
Bulkowo Małgorzaty Atleńskiej podpisali umowę na wykonawcą zadania została wyłoniona firma DROG-BET
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Marcin Głuchowski ul. Gawłowska 179 A, 96-500
Kwota dofinansowania to 489 331,30 zł czyli 65% Sochaczew, wartość wybranej oferty to kwota brutto
wartości projektu zadania pn. „Budowa drogi gminnej 478 725,73 zł. W dniu 14.09.2020 r. została podpisana
290410W w miejscowości Sochocino-Praga” o łącznej umowa z wykonawcą zadania, zakończenie prac
długości 0,987 km. Zakres prac obejmuje budowę drogi
planowane jest do 31 października 2020 r.
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„Dostawa komputerów do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bulkowo”

W maju 2020 roku Gmina Bulkowo w ramach podczas zdalnego nauczania. Później zostaną zwrócone
zadania pn. „Dostawa komputerów do Szkół do szkół.
Podstawowych z terenu Gminy Bulkowo” zakupiła
25 laptopów, niezbędnych do zdalnego nauczania.
Pozyskano na ten cel 60 000,00 zł z programu „Zdalna
szkoła”, finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony
samorządu. Na zakup sprzętu można wydać od 35 do 100
tys. zł, w zależności od liczby uczniów w określonej
gminie lub powiecie. Laptopy zostały użyczone przez
dyrektorów szkół najbardziej potrzebującym uczniom
„Dostawa komputerów do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bulkowo- edycja II”

W ramach kolejnej edycji programu „Zdalna technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.
szkoła +”, finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina
Bulkowo zakupiła 23 laptopy, niezbędne do zdalnego
nauczania. Na realizację zadania „Dostawa komputerów
do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bulkowo edycja II” pozyskano kwotę 55 000,00 zł bez wkładu
własnego ze strony samorządu. Laptopy zostaną
użyczone
przez
dyrektorów
szkół
najbardziej
potrzebującym uczniom.
Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu
umożliwiającego realizację podstawy programowej dla
potrzebujących uczniów. Dzięki otrzymanej dotacji
zostały zakupione laptopy, które następnie zostały
przekazane do wszystkich szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Bulkowo. Docelowo sprzęt
trafił do uczniów, którzy nie mają warunków
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań
po nawozach i typu Big Bag
wniosek
o
usunięcie
odpadów
pochodzących
z działalności rolniczej tj. folii rolniczej, siatki, sznurka
do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big
Bag mieli możliwość dostarczenia w/w odpadów do
dwóch punktów zbiórki wyznaczonych przez gminę
tj. OSP Nowe Łubki i OSP Bulkowo.
W dniu 23.04.2020 roku Gmina Bulkowo zawarła
Wykonawcą zadania była firma EKO SERWIS
umowę Nr 609/2020/07/OZ-UP-go/D z Narodowym Kamil Rudziński, która zdeponowała/unieszkodliwiła
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i/lub poddała odzyskowi 110,00 ton odpadów
na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Usuwanie pochodzących z działalności rolniczej. Przyznanie dotacji
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania na realizację powyższego zadania przez Narodowy
balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w formie dotacji w wysokości 55 000,00 zł, co stanowi umożliwiło rolnikom z terenu naszej Gminy zniwelować
100 % kosztu kwalifikowanego brutto zadania. W ramach problem związany z odbiorem i utylizacją odpadów
przedsięwzięcia rolnicy, którzy w ubiegłym roku złożyli pochodzących z działalności rolniczej.
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Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo
w 2020 roku
W dniu 03.09.2020 r. Gmina Bulkowo podpisała
umowę Nr 2208/20/OZ/DA z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Usuwanie
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Bulkowo w 2020 roku” w formie dotacji
w kwocie 37 962,00 zł, co stanowi 100% kosztu
kwalifikowanego brutto zadania. Zadanie będzie
realizowane do połowy października 2020 roku.
„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw” MAZOWSZE 2020
W dniu 8 lipca 2020 r. Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk ze Skarbnik Małgorzatą Atleńską uczestniczyli
w podpisaniu 4 umów w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” MAZOWSZE 2020
dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Kwota wsparcia dla każdego sołectwa
wyniosła maksymalnie 10 000,00 zł. Pozostałe środki (minimum po 10 000,00 zł) pochodzą z budżetu Gminy
Bulkowo.
W
sołectwie
Blichowo
modernizowana jest kuchnia, zostaną
zakupione m.in. szafki i stół do zaplecza
kuchennego, odnowiony będzie sufit,
ściany,
wymienione
zostanie
oświetlenie, będą wymienione drzwi do
kuchni w świetlicy wiejskiej OSP oraz
zakupione
zostanie
wyposażenie.
Wartość
kosztorysowa
robót
to
22 560,02 zł brutto.
(rozpoczęcie remontu w remizie OSP Blichowo)

W
sołectwie
Pilichówko
trwają prace nad wykonaniem
podłogi oraz zakupione zostaną
stoły i krzesła do świetlicy wiejskiej
OSP. Wartość kosztorysowa robót to
20 520,72 zł brutto. (zdjęcia po
prawej)

W sołectwie Nowe Łubki
trwają prace nad wykonaniem
podłogi w świetlicy wiejskiej OSP. Wartość kosztorysowa robót to 22 985,90 zł brutto. (zdjęcia poniżej)

W sołectwie Bulkowo – Kolonia zakupione zostaną regały biblioteczne wraz z wymianą podłogi na sali
z księgozbiorem i pomieszczeniu socjalnym w Gminnej Bibliotece Publicznej. Wartość kosztorysowa robót to
24 384,05 zł brutto.
„MIAS MAZOWSZE 2020” jest inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie
przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego gminom wiejskimi miejsko-wiejskim z terenu Mazowsza,
realizującym zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego sołectwa.
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Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Bulkowie
W okresie wakacji zostały wykonane prace finansowy, miejscowym Radnym,
przedsiębiorcom:
związane z wymianą nawierzchni na boisku przy Szkole Annie Jeziak i Markowi Przeradzkiemu oraz wszystkim
Podstawowej w Bulkowie. Inwestycja wykonywana jest mieszkańcom, którzy w jakikolwiek sposób wsparli
siłami własnymi, przez pracowników Gospodarki realizację tego zadania. Poza wymianą nawierzchni
Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo, przy z asfaltowej na trawiastą zadanie obejmuje montaż
ogromnym wsparciu i współpracy rodziców na czele z bramek oraz piłkochwytów zabezpieczających boisko.
Przewodniczącą Justyną Jankowską. Bardzo dziękujemy
Bardzo dziękujemy za wsparcie oraz aktywny udział
Radzie Rodziców, za ogromne zaangażowanie i wkład w pracach dla dobra swoich dzieci i na rzecz szkoły.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
W dniu 25 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Bulkowo inwestycje m.in. drogi, inwestycje w wodociągi
uczestniczył w konferencji inaugurującej Fundusz i kanalizację – a także inne niezbędne lokalnie działania.
Inwestycji Samorządowych, w ramach którego każdy Środki RFIL można wydatkować do końca 2022 r.
samorząd otrzymała środki na dowolnie wybrane
inwestycje bądź wykorzysta jako wkład własny do
pozyskanych środków zewnętrznych. Gmina Bulkowo
otrzyma wsparcie w wysokości 500 000,00 zł na
realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki
samorządu terytorialnego. Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin,
powiatów i miast, łącznie w skali całego kraju to aż
6 miliardów złotych Kwoty dotacji dla poszczególnych
samorządów wynikały z relacji wydatków majątkowych
i zamożności gmin i powiatów. Środki przekazane przez
rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom
Projekty realizowane przez GOPS Bulkowo
„Aktywnym Być Czas II”
W dniu 26 maja 2020 roku w remizie strażackiej uczestnicy ukończyli kurs komputerowy oraz trening
w Bulkowie, odbył się egzamin z kompetencji kompetencji społecznych. Grupa projektowa, ukończyła
cyfrowych, kończący projekt pn. „Aktywnym Być Czas szkolenie i zdała egzamin na pracownika administracyjnoII”. Pomimo okresu pandemii na uczestników egzaminu gospodarczego. Z uczestnikami projektu współpracował
czekała dobrze przygotowana sala z zachowaniem pośrednik pracy.
wszelkich zasad reżimu sanitarnego. W ramach
Całej grupie serdeczne gratulujemy ukończonego
realizowanego projektu pn. „Aktywnym Być Czas II”, projektu i zdanego egzaminu
Nowa Szansa – aktywna integracja !
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie oraz potencjałów uczestników projektu;
zaprasza do udziału w projekcie „Nowa Szansa – 2. Poradnictwo psychologiczne: grupowe i indywidualne;
aktywna integracja !”. Celem głównym jest podniesienie 3. Pośrednictwo pracy;
poziomu aktywności społecznej wśród uczestników 4. Szkolenia zawodowe „szyte na miarę”,
projektu oraz podjęcie zatrudnienia przez osoby z grupy 5. Staże zawodowe.
docelowej dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci
Uczestnicy projektu otrzymają stypendium szkoleusług aktywnej integracji w projekcie w okresie niowe oraz stypendium za 3-miesięczny staż.
1.09.2020-30.09.2021. Grupa liczy 12 uczestników.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie
Zadania realizowane w projekcie:
prosimy o kontakt z GOPS Bulkowo tel. 24 265 20 13
1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb, możliwości wew. 13
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Szkolenie komputerowe w ramach działania 10.3 uczenie się przez całe życie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie Word, MS Exel oraz MS PowerPoint). Zajęcia mogą
zaprasza do udziału w darmowych szkoleniach odbywać się na poziomie podstawowym - A oraz
komputerowych w ramach działania 10.3 uczenie się rozszerzonym - B. Łączna liczba godzin szkoleniowych
przez całe życie.
to 120 godzin lekcyjnych. Uczestnik szkoleń otrzymuje
Szkolenia będą prowadzone stacjonarnie w grupie książkę oraz materiały szkoleniowe.
10-osobowej. Zajęcia będą odbywały się 2 razy w
Szkolenie jest przeznaczone dla mieszkańców
tygodniu w godzinach ustalonych z uczestnikami. Sprzęt województwa mazowieckiego, warunkiem uczestnictwa
na szkolenie jest zapewniany przez organizatora oraz jest ukończony 25 rok życia. Wymagane jest także
systematycznie dezynfekowany. Płyn dezynfekcyjny posiadanie maksymalnie średniego wykształcenia od
będzie dostępny także dla uczestników, natomiast uczestników do 50 roku życia, powyżej tego wieku
maseczki oraz rękawiczki pozostają w gestii uczestników wykształcenie nie jest brane pod uwagę. Ze szkolenia nie
szkoleń.
mogą skorzystać osoby powyżej 70 roku życia, rolnicy
Materiał szkoleń będzie zawierał moduły: oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Internetu, obsługi komputera – praca na Pulpicie,
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie
rozwiązywania problemów gdy komputer się zepsuje, prosimy o kontakt z GOPS Bulkowo tel. 24 265 20 13
bezpieczeństwa w sieci oraz programów biurowych (MS wew. 13
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy ks. Sławomira Trzaskę – Proboszcza Parafii Świętej
Wyklętych”. W tym właśnie dniu Wójt Gminy Bulkowo Trójcy w Bulkowie. Po mszy nastąpił przemarsz do
wraz z Radnymi Gminy Bulkowo na czele Wiejskiego Parku Niepodległości w Bulkowie, gdzie
z Przewodniczącym Andrzejem Krokowskim, druhami wspólnie zostały złożone kwiaty pod tablicą
z terenu gminy oraz pracownikami Urzędu Gminy upamiętniającą żołnierzy oraz przy mogile ks. Juliana
Bulkowo i mieszkańcami uczestniczył w Mszy Świętej Zalewskiego. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę
ku pamięci
Niezłomnych
odprawionej
przez i obecność.

Uroczystość upamiętniająca 100. rocznicę wybuchy Bitwy Warszawskiej
W dniu 18.08.2020 r. odbyła się uroczystość Liszewskiego, który oddał swoje życie w obronie
upamiętniająca 100. rocznicę wybuchy Bitwy ojczyzny w 1920 r. podczas walki z bolszewikami. W tej
Warszawskiej połączona z 100. rocznicą śmierci właśnie intencji odbyła się Msza Święta, którą odprawił
lokalnego bohatera, ułana z Pułku 4-tego Ułanów Proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Bulkowie
Zaniemeńskich – 19-letniego wówczas Stanisława ks. Sławomir Trzaska. Po mszy wszyscy uczestnicy
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zgromadzili się na cmentarzu, gdzie zostały złożone
kwiaty przy mogile ułana.
W tym wyjątkowym dniu swoją obecnością
zaszczycili nas: Anna Cicholska – Poseł na Sejm RP,
Marlena Mazurska – Kierownik Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w Płocku, harcerze z 44.
DSH „Sfora” w Blichowie, Radni oraz mieszkańcy.

Zwieńczeniem projektu pn. „Hej! Hej Ułani!
Śladami ułana z Bulkowa” będą X Gminne Obchody
Narodowego Święta Niepodległości, podczas których
została
zaplanowana
rekonstrukcja
historyczna
z udziałem Oddziału Kawalerii Ochotniczej im. 4-tego
Pułku Ułanów Zaniemeńskich.

Stypendia Wójta Gminy Bulkowo

„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej
pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”
Stefan Żeromski
W dniu 6 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej
w Bulkowie zostały wręczone kolejne stypendia Wójta
Gminy Bulkowo. Tego dnia Wójt Gminy wraz
z Andrzejem Krokowskim – Przewodniczącym Rady
Gminy Bulkowo oraz Katarzyną Garstka – Inspektor ds.
edukacji uhonorowali uczniów, którzy osiągnęli średnią
ocen co najmniej 5,0 oraz wzorowe zachowanie w II
semestrze roku szkolnego 2018/2019. Wójt Gminy
Bulkowo wyraził zadowolenie z faktu, że grono
stypendystów ponownie się powiększyło. Tym razem
liczba wręczonych wyróżnień wyniosła 28. Gmina
Bulkowo na ten cel przeznaczyła kwotę 4 200,00 zł.
Wójt Gminy serdeczne pogratulował wszystkim
Rodzicom oraz Pedagogom, a przede wszystkim
Uczniom, tak wspaniałych wyników i niesamowitego
zaangażowania w dążeniu do pozyskiwania wiedzy
Lista uczniów, którzy otrzymali stypendia:
1. Plebaniak Oliwia - SP Bulkowo
2. Kaczyńska Amelia - SP Bulkowo
3. Danielak Karol - SP Bulkowo
4. Golus Julia - SP Bulkowo
5. Ryzińska Emilia - SP Bulkowo
6. Fabianowicz Małgorzata - SP Bulkowo
7. Walczak Agata - SP Bulkowo
8. Borzewska Zuzanna - SP Bulkowo
9. Kosmecka Zofia - SP Bulkowo
10. Majorkiewicz Gabriela Iwona
- SP Nowe Krubice
11. Rutkowski Paweł - SP Nowe Łubki
12. Majewski Bartosz - SP Nowe Łubki
13. Osiak Mateusz - SP Nowe Łubki
14. Strzelczak Szymon - SP Nowe Łubki
15. Krokowski Kacper - SP Nowe Łubki
16. Majewski Karol - SP Nowe Łubki
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17. Adamczak Natalia - SP Blichowo
18. Ziębińska Karolina - SP Blichowo
19. Kowalski Kacper - SP Blichowo
20. Ostrowicki Adam - SP Blichowo
21. Rybicka Marcelina - SP Blichowo
22. Tybuś Amelia - SP Blichowo
23. Naguszewski Mikołaj - SP Blichowo

24. Jóźwiak Julia - SP Blichowo
25. Świtkiewicz Maja - SP Blichowo
26. Adamczak Alicja - SP Blichowo
27. Bigos Emilia - SP Blichowo
28. Woźniak Szymon - SP Blichowo
Wręczenie stypendiów odbyło się już po raz
szesnasty. Gratulujemy wspaniałych osiągnięć!!!

Czerwiec 2020
W czerwcu 2020 roku zostało przyznane 8. Sadkowska Julia - SP Nowe Łubki
stypendium Wójta Gminy Bulkowo za I semestr roku 9. Pogorzelska Zofia - SP Nowe Łubki
szkolnego 2019/20 dla 18 uczniów szkół podstawowych 10. Majorkiewicz Gabriela Iwona - SP Nowe Krubice
na łączną kwotę 2 700,00 zł.
11. Adamczak Natalia - SP Blichowo
12. Adamczak Alicja - SP Blichowo
1. Plebaniak Oliwia - SP Bulkowo
13. Naguszewski Mikołaj - SP Blichowo
2. Bigos Emilia - SP Blichowo
14. Ostrowicki Adam - SP Blichowo
3. Świtkiewicz Maja - SP Blichowo
15. Jóźwiak Julia - SP Blichowo
4. Rybicka Marcelina - SP Blichowo
16. Krokowski Kacper - SP Nowe Łubki
5. Tybuś Amelia - SP Blichowo
17. Rutkowski Paweł - SP Nowe Łubki
6. Ziębińska Karolina- SP Blichowo
18. Majewski Bartosz - SP Nowe Łubki
7. Strzelczak Szymon - SP Nowe Łubki
Sierpień 2020
W sierpniu 2020 roku
zostało przyznane 21. Woźniak Szymon - SP Blichowo
stypendium Wójta Gminy Bulkowo za II semestr roku 22. Bigos Emilia - SP Blichowo
szkolnego 2019/20 dla 32 uczniów szkół podstawowych 23. Adamczak Natalia - SP Blichowo
na łączną kwotę 4 800,00 zł
24. Tybuś Amelia - SP Blichowo
25. Ostrowicki Adam - SP Blichowo
1. Godziemska Natalia - SP Bulkowo
26. Rybicka Marcelina - SP Blichowo
2. Kaczyńska Amelia - SP Bulkowo
27. Naguszewski Mikołaj - SP Blichowo
3. Plebaniak Oliwia - SP Bulkowo
28. Kusa Alicja - SP Blichowo
4. Nowak Eliasz - SP Bulkowo
29. Ziębińska Karolina - SP Blichowo
5. Ryzińska Emilia - SP Bulkowo
30. Adamczak Alicja - SP Blichowo
6. Koper Nina - SP Bulkowo
31. Kowalski Kacper - SP Blichowo
7. Golus Julia - SP Bulkowo
32. Nagórka Justyna - SP Blichowo
8. Fabianowicz Małgorzata - SP Bulkowo
9. Rakowska Zuzanna - SP Bulkowo
Zasady udzielania stypendiów dla za wybitne
10. Rosiński Miłosz - SP Bulkowo
osiągnięcia w nauce zawarte są w Regulaminie
11. Macek Justyna - SP Nowe Łubki
przyznawania i przekazywania stypendium Wójta Gminy
12. Osiak Mateusz - SP Nowe Łubki
Bulkowo dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół
13. Majewski Bartosz - SP Nowe Łubki
prowadzonych przez Gminę Bulkowo stanowiącego
14. Strzelczak Szymon - SP Nowe Łubki
załącznik do Uchwały nr 86/IX/11 Rady Gminy
15. Krokowski Kacper - SP Nowe Łubki
Bulkowo z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie
16. Majewski Karol - SP Nowe Łubki
utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji
17. Grabarczyk Kacper - SP Nowe Łubki
18. Rutkowski Paweł - SP Nowe Łubki
dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowa19. Rozenkiewicz Oliwia - SP Nowe Łubki
dzonych przez Gminę Bulkowo.
20. Pogorzelska Zofia - SP Nowe Łubki
Dzień Kobiet na wesoło w Bulkowie
Tegoroczny Dzień Kobiet na wesoło w Bulkowie na
pewno na długo pozostanie w pamięci mieszkanek naszej
gminy. 5 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Bulkowie tradycyjnie obchodzono Dzień Kobiet. Jak
co roku, podczas spotkania sala była zapełniona po
brzegi. Uroczystość rozpoczęło wystąpienie Natalii
Maćkiewicz – Dyrektor Biblioteki, która przeczytała
wiersz pt. „Pochwała kobiety”. Następnie głos zabrał
Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk, który złożył
wszystkim Paniom serdeczne życzenia oraz każdej Uczta” z udziałem Miry Białkowskiej. Autorka wcieliła
wręczył piękną różę. Uroczystość uświetniła „Fraszkowa się w wyjątkowo wyrafinowanego szefa kuchni
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i zaserwowała niezwykle przemyślane, rymowane,
pachnące bitkami, lasem, czy ogrodem fraszki.
Przeplatając je znanymi piosenkami biesiadnymi, które
również angażowały publiczność.
Spotkanie
zostało
okraszone
dodatkowo
wyjątkowym występem młodego artysty Jakuba
Kamińskiego, który zabrał uczestników w muzyczną

podróż, a na zakończenie zaśpiewał piosenkę Zbigniewa
Wodeckiego „Lubię wracać tam gdzie byłem”, która na
długo pozostanie w pamięci. Na Panie czekał również tort
przygotowany specjalnie na tę okazję. Mamy nadzieję, że
humor i optymizm wyniesiony ze spotkania będzie
towarzyszył Mieszkankom naszej gminy przez cały rok.

Gminne eliminacje XLIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
pn.: „Młodzież Zapobiega Pożarom”
W dniu 4 lutego 2020 r. odbyła się kolejna edycja
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”. Tym razem współgospodarzem
i współorganizatorem eliminacji gminnych była Szkoła
Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bulkowie.
Jednym z punktów programu był również pokaz
przygotowany przez druhów z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bulkowie, którzy zaprezentowali podręczny
sprzęt ratowniczy. Etap gminny składał się z dwóch
części: pisemnej oraz ustnej. Jak zwykle poziom był
bardzo wysoki, a uczestnicy musieli wykazać się bardzo
dużą wiedzą.
Kolejność zajętych miejsc przedstawiła się
następująco:
I grupa wiekowa (klasy I-VI szkół podstawowych):
1. miejsce – Mikołaj Naguszewski (Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej w Blichowie) – kwalifikacja do
eliminacji powiatowych,
2. miejsce – Szymon Strzelczak (Szkoła Podstawowa
w Nowych Łubkach)
3. miejsce – Igor Baczewski (Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego w Nowych
Krubicach)
II grupa wiekowa (klasy VII-VIII szkół
podstawowych):
1. miejsce – Julia Kacprzycka (Szkoła
Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
w Nowych Krubicach) – kwalifikacja do
eliminacji powiatowych,
2. miejsce – Bartosz Majewski (Szkoła
Podstawowa w Nowych Łubkach)
3. miejsce – Tomasz Śnitka (Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej w Blichowie).
Wójt
Gminy
Bulkowo
gratulował
zwycięzcom oraz życzył jak najlepszego wyniku
na szczeblu powiatowym, a wszystkim
opiekunom i uczestnikom podziękował za udział
i ogromne zaangażowanie
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Z życia biblioteki…
Podsumowanie działalności za 2019 rok

Rok 2019 dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bulkowie był bardzo wyjątkowy! Zostało zrealizowanych 7 projektów, pozyskując na działania edukacyjne
oraz wyposażenie biblioteki w nowy sprzęt środki
w wysokości ponad 77 000,00 zł. Dzięki tym działaniom
możemy stwierdzić, że jest jedną z najlepiej wyposażonych w nowe technologie, bibliotek w powiecie.
Jednak to nie wszystko, ten rok był wyjątkowy
również pod względem wzrostu liczby osób
korzystających z różnych form działań jakie oferują
biblioteki. Razem w Bulkowie oraz Filii w Nowych
Łubkach wypożyczono 8 520 książek na zewnątrz oraz
udostępniono na miejscu 1 601 woluminów, we
wszystkich bibliotekach zostało udzielonych 1 816
informacji oraz udostępniono 881 egzemplarzy czasopism.
Z kolei liczba czytelników aktywnie wypożyczających
osiągnęła poziom 700 osób, jest to o 52 osoby więcej niż
w 2018 r. Ogólna liczba wypożyczeń i udostępnień
książek, multimediów oraz czasopism w placówkach
bibliotecznych wyniosła 11 536 egzemplarzy. Biblioteki
odwiedziło 20 229 użytkowników, z usług komputerowych skorzystało 3 718 osób, natomiast z czytelni 4 629
osób. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2019 r. wynosił –
37 148 woluminów. W ramach programu „Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych” biblioteka
otrzymała dofinansowanie rządowe z MKiDN w kwocie
10 000,00 zł., przy wkładzie własnym również
10 000,00 zł. Za tą sumę zakupiono do bibliotek 832
książki. Przypominamy, że wszystkie nowości można
wyszukać w katalogu biblioteki, który cały czas jest
aktualizowany pod adresem: www.szukamksiazki.pl
Biblioteka promuje nie tylko czytelnictwo poprzez
organizację konkurów czytelniczych: „Pięknie być
człowiekiem”, „Konkursu na najlepszego czytelnika 2019
roku”, czy też konkursu promującego czytanie wśród
najmłodszych „I Ty możesz zostać Pożeraczem Książek”.
Stara się również wychodzić naprzeciw zainteresowaniom głównie dzieci oraz organizuje inne formy zajęć
np. spotkania z książką, tj.: „Gang Słodziaków
w Bulkowie”, „Bajki bez barier”, „Para Buch! Książka
w ruch”, z teatrem, ale również dotyczące robotyki
(projekt #SuperKoderzy, spotkania z nowymi technologiami. Wspólnie z młodzieżą prowadzone były nowe
projekty: „Ekomasterzy w Bulkowie”, „Młodzi w Akcji”,
„Digital Youth”, „Mądrzy Cyfrowi” oraz eventy uwzględniając różne grupy mieszkańców tj. „Noc Bibliotek
w Bulkowie połączona z Narodowym Czytaniem” oraz
happening „Bulkowo hejtowi mówi noł”. Warto
wspomnieć, że działania te odbiły się szerokim echem nie
tylko lokalnie, dzięki udziale Pani Dyrektor
w konferencjach: w Skierniewicach, Zielonej Górze
(Biblioteka w Żarach) oraz w Piasecznie, zaprezentowane zostały podczas prelekcji
m. in. działania
z młodzieżą.
W 2019 roku biblioteka ściśle współpracowała
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również z Seniorami, starając się aktywizować to
wspaniałe grono, zapraszając ich nie tylko na biblioteczne
wydarzenia, lecz także pisząc dla nich małe projekty.
W ubiegłym roku w partnerstwie został zrealizowany
projekt w ramach dotacji „Bony dla Seniorów”, był to
„Dzień Seniora na wesoło”. Podczas cyklu warsztatów
teatralnych powstało niezapomniane przedstawienie
z udziałem „Seniorit”, które zostało zaprezentowane
podczas jubileuszu V-lecia istnienia Koła Seniorów
w Bulkowie.
W strukturach biblioteki, od 2018 r. działa
Pracownia Orange w Bulkowie, dzięki której udaje się
pozyskiwać środki na projekty oraz dodatkowo na sprzęt.
W ramach programu grywalizacji prowadzonego przez
Fundację Orange oraz w ramach wygranych konkursów
(wyzwań) biblioteka wzbogaciła się o wyposażenie
w wysokości 4 938,07 zł. (m.in. tablety, roboty, kamerka,
kolumna mobilna, namiot, itp.).
W 2019 roku zostało zrealizowanych 7 projektów
na łączną kwotę 77 574,08 zł. przy wkładzie własnym
17 559,33 zł. Pierwszy z nich od stycznia do marca 2019,
to cykl działań ekologicznych dla dzieci i młodzieży
połączony z
wolontariatem,
pt.
„Ekomasterzy
w Bulkowie. I Ty możesz zostać ekowolontariuszem”.
Pozyskana z Fundacji Dobra Sieć dotacja w wysokości
2 000,00 zł. została przeznaczona na realizację
warsztatów tematycznych o tematyce proekologicznej
oraz na utworzenie ogródka przed biblioteką. Ponadto
w ramach tego działania wspólnie z wolontariuszami oraz
z Nadleśnictwem Płock został zorganizowany
ekologiczny Festiwal Rabatki.
Kolejne działanie, tym razem w ramach projektu
„Pomarańczowy Szlak” biblioteka otrzymała z Fundacji
Orange grant w wysokości 2 000,00 zł. na realizację
wakacyjnych wyjazdów studyjnych dla młodzieży oraz na
wymianę dobrych praktyk między pracowniami. Dzięki
temu młodzież odwiedziła w wakacje Mediatekę
w Grodzisku Mazowieckim oraz Pracownię Orange
w Kozerkach, następnie w naszej bibliotece gościliśmy
dzieci i młodzież z Kozerek.
Kolejnym działaniem, na które udało się pozyskać
środki był projekt edukacyjny pt. „Stery na STEM”,
w ramach którego z Fundacji Orange zostało przekazane
wsparcie w wysokości 3 000,00 zł. na realizację cyklu
warsztatów łączących książki popularno-naukowe,
aplikacje, roboty oraz nowe technologie. Ze środków
pochodzących z grantu zostały zakupione 2 tablety, pióro
3D oraz zestaw do nauki STEM - MakeBlock Neuron.
Spotkania z klasą III B ze Szkoły Podstawowej
w Bulkowie trwały od października 2019 do końca lutego
2020 r. Następnie w ramach pilotażowego projektu nauki
programowania z wykorzystaniem robotów Photon
biblioteka otrzymała zestaw do nauki kodowania
(2 roboty Photon, 2 tablety, 2 maty edukacyjne oraz
scenariusze zajęć) o wartości 3 227,68 zł. Działania

związane z programowaniem zostały zaplanowane na
2020 rok.
Największą radością był otrzymany grant w ramach
programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”
realizowanego przez Instytut Książki, z którego udało się
pozyskać dofinansowanie w wysokości 29 999,00 zł.,
przy wkładzie 6 058,07 zł. na zakup urządzeń dla GBP
w Bulkowie oraz Filii w Nowych Łubkach. Zostały
zakupione m.in.: monitor multimedialny Avtek 55”, ekran
interaktywny 80” z projektorem, 4 laptopy (do obsługi
czytelników oraz dla czytelników) wraz z oprogramowaniem, 2 czytniki kodów kreskowych, 2 czytniki
książek, 2 roboty edukacyjne Photon, 2 roboty

edukacyjne Ozobot, robot Wonder Dash, ponadto
2 drukarki oraz osprzęt (listwy, dyski, głośniki). Dzięki
temu biblioteka zyskała nowy wymiar i od 2020 roku
uruchomiła wypożyczalnię elektroniczną.
Na zakończenie 2019 roku biblioteka otrzymała
grant na utworzenie w 2020 r. pracowni elektronicznej
oraz druku 3D w ramach projektu „Makerspace
w Pracowniach Orange” z Fundacji Orange w wysokości
4 850,00 zł., za który zostały zakupione dwie drukarki 3D
oraz wyposażenie do pracowni elektronicznej. Już
niebawem nastąpi oficjalne otwarcie makerspace’a.
Dziękujemy Wszystkim za doskonały 2019 rok,
a w 2020 zapraszamy do bibliotek!

Warsztaty zero waste
W dniach 21-23 lipca 2020 roku odbyły się Szymona, Czarka i Kacpra, pokazuje jak można tanim
w Pracowni Orange w Bulkowie warsztaty pt. „Tutoriale kosztem zrobić stylowy zegar z wykorzystaniem płyt
zero waste”, które zostały przeprowadzone przez winylowych. Ostatniego dnia warsztatów odbył się pokaz
Fundację „5Medium” przy współpracy z Fundacją filmików, które są dostępne na kanele YouTube,
Orange. Pierwszego dnia zostały przeprowadzone następnie grupa uczestniczyła w akcji pt. „Sleeveface
warsztat integracyjny, czyli poznanie się uczestników czyli zostań okładką książki", po wyłożeniu wszystkich
i uczestniczek oraz wypracowanie zasad współpracy. książek i audiobooków jakie udało się znaleźć wśród
Grupa została zapoznana z podstawowymi celami 18 tysięcy (nie było łatwo, przez dwa dni trwały
zrównoważonego rozwoju, tj. podjęcie pilnych działań poszukiwania), które mogłyby nadawać się do zdjęć.
w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom, Zabawy było, co nie miara, bo to nie łatwa sztuka znaleźć
czy zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji dobre miejsce, zrobić idealne ustawienie i zdjęcie. Ale
i produkcji. Tego dnia uczestnicy wzięli udział w grze efekt końcowy przerósł oczekiwania!. Z pewnością udało
Actionbiund podczas, której mieli za zadanie obejrzeć się przekazać idee i zostać okładką książki. Na
filmy dotyczące zrównoważonego rozwoju, odpowiedzieć zakończenie
warsztatów
uczestnicy
otrzymali
na pytania, nagrać filmiki. Następnie odbyła się część pamiątkowe dyplomy.
warsztatowa, podczas której powstały rzeczy w stylu
homemade, tj. zegary ze starych płyt winylowych oraz
lampy z kloszem z kaset magnetofonowych. Kolejnego
dnia grupa pracowała nad doniczkami DIY wykonane
farbą kredową oraz nagrywając tutoriale i biorąc udział
w quizie Kahoot. Pierwszy filmik jaki został nagrany
w Pracowni – to wykonanie lampki z kaset
magnetofonowych, który przygotowali uczestnicy
warsztatów w składzie: Marysia, Stasio i Mateusz. Drugi
tutorial DIY prezentował wykonanie doniczki z użyciem
farby tablicowej, został nagrany z udziałem: Kaliny, Zosi,
Asi i Mai. Trzeci film DIY nagrany przez męskie grono:
Stery na STEM
Projekt „Stery na STEM” zrealizowany w ramach środków Fundacji Orange zostały zakupione tablety,
programu Pracownie Orange przy wsparciu finansowym roboty, długopis 3D, Makeblock Neuron, czyli zestawu
Fundacji Orange, to dla bulkowskiej społeczności programowalnych elektronicznych klocków i modułów,
nowatorskie przedsięwzięcie łączące w sobie naukę które posłużyły m.in. podczas warsztatów z nauki
nowych technologii, promocję książki popularno- kodowania. Naszym wkładem własnym do projektu był
naukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci zakup książek dla dzieci o tematyce popularno-naukowej.
ciekawości świata. Ponadto rozwój ich umiejętności
Działania zostały zaplanowane od listopada do
językowych i kształtowanie nawyku czytania oraz naukę marca, do udziału została zaproszona ówczesna klasa III
trzeciego języka jakim jest kodowanie. Ciekawość to pod opieką Beaty Plebaniak. Dzięki połączeniu książki,
naturalna cecha dzieci. Zadaniem pracowników Biblioteki aplikacji, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz
było ich zaciekawić, a najatrakcyjniejszym sposobem na zakupionym zestawom i robotom został pokazany nowy
to jest użycie właściwych narzędzi przy odpowiednim wymiar nauki. Odbyło się cyklicznie 10 spotkań
wsparciu, aby dzieci zdobywały wiedzę i zrozumiały, jak z dziedzin dotyczących: astronomii, historii, nauk
działają programy, aplikacje, urządzenia i roboty. Ze biologicznych (anatomia człowieka, flora i fauna),
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literatury, architektury, sztuki i nauki kodowania.
Działania zostały zaplanowane tak, że dzieci zostały
zapoznane z książkami z konkretnej dziedziny, następnie
z aplikacjami oraz robotami. Za każdym razem była to
nowa formuła poszerzająca wiedzę oraz wyzwalająca
wśród uczestników nowe emocje oraz ciekawość nowych
technologii. Nauka poprzez zabawę poszerzyła ich
wiedzę.
Zakończeniem projektu był pokaz robotów oraz
książek, w wykonaniu grupy młodych Junior
Developerów z klasy III. Jako specjaliści dzielili się
wiedzą z młodszymi kolegami z przedszkola. Wydarzenie
swoją obecnością zaszczyciła Marta Szumska Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Bulkowie, grono Przedszkolaków
z opiekunkami oraz rodzice. Na zakończenie spotkania
odbyło się uroczyste wręczanie dyplomów oraz
upominków. Pracownicy Biblioteki kierują ogromne
podziękowania dla Dyrekcji Szkoły za zawsze miłą

współpracę w
dziedzinie
nowych
technologii.
W szczególności dziękują Pani Beacie Plebaniak oraz
grupie w składzie: Tomek, Maja, Adrian, Wiktoria,
Oskar, Julian, Adam, Julia, Alan, Mateusz, Oliwier,
Emilia i Łukasz za wspaniały czas. Życzymy Wam wielu
sukcesów.

Pierwsze warsztaty lutowania w Makerspace
Pierwsze warsztaty w ramach działania Makerspace waste! Na zakończenie Wójt Gminy przekazał dla
w Bibliotece, przeprowadził Wójt Gminy Bulkowo Makerspace pięć zestawów do nauki lutowania Forbot.
Gabriel Graczyk, który wykazując się bogatą wiedzą
techniczną przedstawił zagadnienia związane z dziedziną
elektroniki. Młodzież z zainteresowaniem słuchała
ciekawostek i chłonęła cenne wskazówki, by móc je
wykorzystać w praktyce. W części warsztatowej została
zaprezentowana technika lutowania. Grupa z wielką
uwagą i zaciekawieniem przyglądała się metodzie
łączenia materiałów za pomocą cyny. Następnie młodzież
została podzielona na 3 grupy. Na zmianę wszyscy
uczestniczyli w warsztatach lutowania, składaniu robotów
Lofi, sterowaniu robotami Photon, budowaniu torów
wyścigowych dla Ozobotów oraz składaniu zestawu
MakeBlock Neuron, a to wszystko w duchu idei zero
Narodowe Czytanie Balladyny w Bulkowie
W dniu 5 września odbyła się 9. edycja Narodowego cielka Koła Seniorów Elżbieta Graczyk i Dyrektor
Czytania dzieł literatury polskiej pod patronatem Pary biblioteki w Bulkowie Natalia Maćkiewicz. Ponadto
Prezydenckiej. W tym roku podjęliśmy się czytania zostały nagrane i przesłane filmiki z poszczególnych szkół
„Balladyny” Juliusza Słowackiego. To wybitne dzieło z terenu naszej gminy.
polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony
w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu.
Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn
niedawnej klęski powstania oraz debat nad wspólną
historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym
utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie
postaw i czynów bohaterów.
W tym roku wyjątkowo Narodowe Czytanie
w Bulkowie odbyło się w wersji filmowej, do wspólnej
lektury zaprosiliśmy wszystkich chętnych mieszkańców
Gminy. Każdy w swoim domowym zaciszu mógł się
włączyć aktywnie w akcję poprzez przesłanie
krótkiego filmu z wybranym fragmentem lektury. Do
Wspaniała reprezentacja włączyła się w Narodowe
wspólnego czytania włączyli się niezawodni lektorzy,
Czytanie
ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk, który
zaprezentował fragment epilogu do „Balladyny”. Z kolei w Bulkowie, dzięki podjętym działaniom przez Iwonę
fragmenty tragedii Słowackiego przeczytały: przedstawi- Przedpełską, zostały przygotowane trzy sceny wraz
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z uczennicami z klasy VI B tj. Zosią, Małgosią, Zuzią
i Julią. Warto w tym miejscu wspomnieć o Mirosławie
Rydzewskiej, która przygotowała piękne wianuszki oraz
dekoracje, które zostały wykorzystane podczas
nagrywania filmików. Na szczególne wyrazy uznania
zasługują uczniowie tj.: Natalia z klasy VII A, Maria
z klasy VII B, Eliasz z klasy VIIB oraz Mateusz z klasy
VII B, którzy samodzielnie przesłali do biblioteki
dwuminutowe filmy z fragmentami lektury.

Dziękujemy za zaangażowanie i wspólną lekturę
"Balladyny" przedstawicielom ze Szkoły Podstawowej
im. Armii Krajowej w Blichowie, Wiesławie Osiak
bibliotekarce oraz Iwonie Atrasik nauczycielce języka
polskiego oraz uczniom w składzie: Amelia Tybuś,
Mateusz Lewandowski, Adam Ostrowicki i Jakub
Plewiński. Do wspólnego czytania dołączyli także
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach
w składzie: Karol Majewski, Bartek Majewski, Zosia
Pogorzelska, Szymon Strzelczak, Wiktor Cierlik, Kacper
Krokowski, Kamil Majewski, którzy wspólnie z
bibliotekarką Filii Bibliotecznej w Nowych Łubkach
Moniką Kowalską oraz nauczycielką języka polskiego
Bożeną Szewczyk-Ciepłucha zaprezentowali wybrane
fragmenty tragedii.
Składamy ogromne wyrazy wdzięczności za
zaangażowanie i chęć wspólnej lektury. W sobotę
5 września 2020 na profilu na Facebooku oraz na
YouTube zostały
kolejno
opublikowane
filmy
z wybranymi fragmentami dzieła, do których obejrzenia
serdecznie zapraszamy.
Wakacje z historią, czyli realizacja projektu Hej! Hej Ułani! Śladami Ułana z Bulkowa
W tym roku spotkania wakacyjne w Gminnej
W dniu 18 sierpnia o godz. 12.00 w Kościele
Bibliotece Publicznej w Bulkowie miały dosyć Parafialnym w Bulkowie odbyła się Msza Święta
wyjątkowy charakter spotkań z historią. W dniu 17 lipca upamiętniająca śmierć Stanisława Liszewskiego w setną
2020 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Nowych rocznicę jego śmierci. Grupa projektowa również wzięła
Łubkach odbyło się pierwsze spotkanie inicjujące udział we Mszy oraz złożyła hołd pod pomnikiem.
projekt pt. "Hej! Hej Ułani. Śladami Ułana z Bulkowa”.
Następnie w sierpniu odbyły się trzy warsztaty cyfrowe
Prezentację historyczną przygotował i ciekawie
z młodzieżą wokół aplikacji Actionbound, w której
przeprowadził dla całej społeczności szkolnej Druh
Przemysław Szelągowski wraz z grupą harcerzy została przygotowana gra terenowa „Śladem Ułana
z 44 DSH ''SFORA'' Blichowo. Podczas kolejnego z Bulkowa" w ramach realizowanego przez Bibliotekę
spotkania historycznego została przedstawiony obszerny projektu. Grupa projektowa aby móc stworzyć grę
najpierw
sama
wzięła
udział
i ciekawy rys historyczny Pułku 4 Ułanów w aplikacji,
Zaniemeńskich oraz lokalne dzieje związane m.in. w przygotowanej dwa lata temu grze „Kevin sam
z bulkowskimi ułanami i Stanisławem Liszewskim. w Bulkowie”. Dzięki temu sami przeszli ważne punkty
Ponadto grupa młodzieży z miała możliwość zobaczyć historyczne, które następnie zostały wykorzystane do
oryginalne pamiątkowe zdjęcia, pocztówki, odznakę fabuły naszej gry.
pamiątkową Pułku 4 Ułanów oraz broń sprzed 100 lat.
Prezentacja
gry
była
zaplanowana
na
Ze względu, że nie zostało odnalezione zdjęcie na
25 października 2020 r. podczas X Gminnych Obchodów
potrzeby projektu powstał także szkic naszego Ułana
Narodowego Święta Niepodległości. Uroczysty charakter
z Bulkowa.
wydarzenia miał podkreślić pokaz musztry konnej
z udziałem Fundacji Oddział Kawalerii Ochotniczej
Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich, który dodatkowo miał
upamiętnić należącego do nich przed 100 laty ułana
z Bulkowa – Stanisława Liszewskiego. Dodatkowo była
zaplanowana wystawa dotycząca ułanów oraz
poczęstunek. Niestety w związku z wprowadzeniem
obostrzeń i strefy czerwonej w całej Polsce, ze smutkiem
została podjęta decyzja o odwołaniu tego pięknego
wydarzenia.
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Informacje dla mieszkańców
Terapeuta ds. uzależnień służą pomocą mieszkańcom Gminy Bulkowo
Również w 2020 roku w Urzędzie Gminy przy Wójcie Gminy Bukowo
Bulkowo funkcjonuje Gminny Punkt Poradnictwa dla
Wszystkich
mieszkańców
zainteresowanych
Mieszkańców, w ramach którego funkcjonuje Punkt uzyskaniem bezpłatnej porady oraz pomocy prosimy
Konsultacyjny ds. uzależnień finansowane przez Gminną o wcześniejszy kontakt z pracownikami GOPS Bulkowo
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod numer tel. 24 265 20 13 wew. 13.

SZANOWNI MIESZKAŃCY
Uprzejmie informujemy, że z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa
(wywołującego COVID-19) obsługa mieszkańców odbywa się za pośrednictwem Biura Podawczego znajdującego się na
parterze budynku Urzędu (pokój nr 23)
- wejście wspólne z Bankiem Spółdzielczym od strony parkingu. Za pośrednictwem Biura Podawczego możliwa jest wszelka
wymiana dokumentów (m. in. składanie wniosków, odbiór decyzji itp.), a także bezpośrednia rozmowa z pracownikami.
Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie Gminy Bulkowo, Urzędzie Stanu Cywilnego,
Gospodarce Komunalnej oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej są realizowane z zachowaniem odpowiednich
rygorów sanitarnych i po wcześniejszym umówieniu.
Zachęcamy do kontaktu z Urzędem Gminy Bulkowo oraz w/w jednostkami organizacyjnymi:
1. Telefonicznie - 24 265 20 13, 24 265 20 41, 24 265 23 48
2. Mailowo - gmina@bulkowo.pl usc@bulkowo.pl gops@bulkowo.pl gospodarka@bulkowo.pl
3. Za pośrednictwem platformy ePUAP
4. Listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej
Wszelkie opłaty skarbowe, podatkowe wynikające z charakteru załatwianej sprawy można dokonywać na nr konta
bankowego: 47 9008 0005 0260 0026 2000 0030, koniecznie z podaniem tytułu wpłaty.
Niezbędne druki są możliwe do pobrania ze strony internetowej www.bulkowo.pl w zakładce /Dla mieszkańców/ oraz
www.bip.bulkowo.pl w zakładce /Wnioski i deklaracje/ oraz w Biurze Podawczym.

Bezpłatny System Informacji dla mieszkańców

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