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„Budowa drogi gminnej nr 290410W w m. Sochocino-Praga”
W dniu 27.11.2020 r. w Gminie Bulkowo dokonano końcowego odbioru robót dla zadania pn.: „Budowa
drogi gminnej nr 290410W w m. Sochocino-Praga”. Jest to kolejne zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg
Samorządowych w kwocie 311 171,72 zł, natomiast wkład własny Gminy Bulkowo w wysokości 167 554,00 zł
sfinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość całego zadania to 478 725,73 zł.
Zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o długości 0,987 km z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o szerokości 5 m. W celu stabilizacji gruntu dolna warstwa podbudowy
została wykonana z pospółki z cementem o grubości 20 cm. Niezbędne było również wykonanie zjazdów
indywidualnych, poboczy oraz umieszczenie oznakowania. Dzięki realizacji zadania został dokończony ciąg
komunikacyjny Nowe Łubki - Sochocino-Praga.

(droga przed rozpoczęciem prac)

(droga po modernizacji)

W imieniu Samorządu Gminy Bulkowo
składamy najserdeczniejsze życzenia radosnych
i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
oraz nieustającej opieki Miłosiernego Chrystusa.
Niech ten szczególny okres będzie czasem zadumy,
wyciszenia i wypoczynku. Niech łaska Boża przepełni Wasze serca
nadzieją i szczęściem, a chwile spędzone w gronie najbliższych
dodają otuchy i pozwalają przezwyciężyć wszystkie trudności,
tak abyście zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość.
Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Bulkowo

Andrzej Krokowski
wraz z Radnymi

Gabriel Graczyk
wraz z pracownikami
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„Budowa drogi gminnej nr 290410W w m. Sochocino- Praga” (ciąg dalszy)

(droga podczas przebudowy)

(droga po modernizacji)

Szanowni Mieszkańcy,
W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną oraz zalecanymi obostrzeniami nie mogą po raz kolejny odbyć się
coroczne spotkania z mieszkańcami w sołectwach. Pragnę zapewnić, że we wszelkich szczególnie ważnych
sprawach dotyczących naszej Gminy, jestem gotów spotkać się z Państwem w Urzędzie Gminy z zachowaniem
reżimu sanitarnego po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Na co dzień funkcjonuje w naszym urzędzie biuro
podawcze, w którym można załatwić wszelkie formalności bądź też, jeżeli zajdzie taka potrzeba, porozmawiać
z konkretnym w danej sprawie pracownikiem. W trosce o nasze wspólne dobro zachęcam do kontaktu
telefonicznego lub poprzez e-mail. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie proszę o zachowanie zasad
bezpieczeństwa, abyśmy mogli cieszyć się ze wspólnych spotkań po zakończeniu epidemii.
Gabriel Graczyk
Wójt Gminy Bulkowo
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
czyli
Narodowy
Spis
Powszechny
Ludności
i Mieszkań. Podczas spisu dowiemy się m.in. ilu nas
jest, jacy jesteśmy i w jakich warunkach mieszkamy.
Dane spisowe mają ogromne znaczenie dla przyszłości
naszego kraju, województwa i gminy, dlatego tak
ważne jest, żeby spisał się każdy z nas.
Spisy powszechne są przeprowadzane na całym
świecie, a ich rola jest nie do przecenienia. Właśnie
dzięki spisom władze państwowe, regionalne i lokalne
1
kwietnia
rozpocznie
się
największe mają dostęp do informacji i danych niezbędnych do
i najważniejsze badanie polskiej statystyki publicznej, podejmowania działań na rzecz społeczeństwa. Spisy
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ludności mają długą tradycję – w Polsce tego rodzaju
przedsięwzięcia są realizowane od ponad 200 lat!
Uczcij 100-lecie pierwszego spisu Niepodległej!
Pierwszym badaniem na ziemiach polskich, które
przypominało współczesny spis powszechny, była
„Lustracja dymów i podanie ludności” przeprowadzona
w 1789 r. na podstawie decyzji Sejmu Czteroletniego. Jak
można domyślić się z nazwy, liczono wtedy mieszkańców
i „dymy”, czyli domy wyposażone w komin.
Pierwszy w pełni tego słowa znaczeniu spis powszechny
ludności odbył się w Polsce już po odzyskaniu
niepodległości. Dla odradzającej się Rzeczpospolitej
przeprowadzenie spisu było jednym z priorytetów, ale ze
względu na niezwykle trudną sytuację młodego państwa
udało się go zorganizować dopiero w 1921 roku.
„Pierwszy Powszechny Spis Ludności” pokazał, że
odrodzoną Rzeczpospolitą zamieszkiwało 25,7 mln osób.
Etniczni Polacy stanowili niecałe 70% ludności,
najliczebniejszą mniejszością narodową byli Ukraińcy
(15%).
Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań odbędzie się zatem równo w stulecie
pierwszego spisu powszechnego odrodzonej Polski.
Spisać musi się KAŻDY!
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2021 r. obowiązkowi spisowemu
podlegają:
 Polacy mieszkający w Polsce mający miejsce
zamieszkania (rozumiane jako miejsce zameldowania
stałego lub czasowego, bądź jako miejsce
zamieszkania stałe lub czasowe) w mieszkaniach,
zamieszkanych
pomieszczeniach
niebędących
mieszkaniami
lub
obiektach
zbiorowego
zakwaterowania,
 cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz
przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to
czy są zameldowani, czy nie) w mieszkaniach,
zamieszkanych
pomieszczeniach
niebędących
mieszkaniami
lub
obiektach
zbiorowego
zakwaterowania,
 Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez
względu na okres przebywania), którzy nie
wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku
z wyjazdem na stałe za granicę,
 osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywatele
polscy i cudzoziemcy, mieszkania, budynki, obiekty
zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane
pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich imieniu
dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.
Dlaczego spis jest tak ważny?
Inicjatywy spisowe podejmowane przez Sejm
Czteroletni, jak i w momencie odradzania niepodległej
Polski, wynikały z przeświadczenia, że wiedza
o ludności, jej strukturze i zróżnicowaniu, jest niezbędna
dla sprawnego zarządzania państwem. Dziś jest podobnie
– prowadzenie jakichkolwiek skutecznych działań

w przestrzeni publicznej wymaga wiedzy i danych
statystycznych.
Spisy powszechne odbywają się w Polsce co 10 lat. Na
tyle często, by dane spisowe były aktualne, ale
jednocześnie możliwie rzadko, by minimalizować koszty
i ograniczać konieczność angażowania czasu i uwagi
mieszkańców.
Dane zebrane podczas Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będą służyć do
planowania i podejmowania działań we wszystkich
najważniejszych dla kraju sferach: w polityce rodzinnej,
mieszkaniowej, edukacyjnej, zdrowotnej a nawet
transportowej.
Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy
proszeni o podanie miejsca zamieszkania oraz lokalizację
miejsca pracy. Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak
wyglądają dojazdy do pracy na poziomie kraju,
województwa, a nawet gminy. To z kolei pozwoli
władzom lokalnym poznać potrzeby transportowe
mieszkańców i organizować połączenia w regionie.
Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu poznamy
dokładnie przede wszystkim sytuację demograficzną
polskiego społeczeństwa i naszej gminy, a także
przyjrzymy się najważniejszym wyzwaniom związanym
z tym tematem: z jednej strony urodzeniom i dzietności,
z drugiej zaś coraz intensywniejszemu starzeniu się
naszego społeczeństwa. Spis to również jedyne badanie
dające pełny obraz poziomu wykształcenia wszystkich
mieszkańców, niepełnosprawności, wyznania czy
narodowości.
Najlepiej przez Internet – w domu lub w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
będzie pierwszym w historii polskich spisów ludności,
w którym PODSTAWOWĄ I OBOWIĄZKOWĄ metodą
będzie samospis internetowy. W ten sposób statystyka
publiczna
wychodzi
naprzeciw
społecznym
oczekiwaniom dotyczącym możliwości elektronicznego
załatwiania spraw urzędowych.
Dzięki aplikacji spisowej można się spisać wygodnie
i bezpiecznie w domu o dowolnej porze dnia, a nawet
nocy. Aplikacja spisowa będzie dostępna na stronie
internetowej: https://spis.gov.pl/ od 1 kwietnia do końca
spisu.
Osoby, które nie mają w domu komputera i Internetu,
powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. W każdej
gminie w Polsce będzie funkcjonować miejsce do
samospisu internetowego, będzie też można liczyć na
wsparcie wyznaczonego pracownika Urzędu. Ze względu
na ograniczenia epidemiczne, warto wcześniej zadzwonić
do Urzędu Gminy/Miasta i zapytać o możliwość spisania
się.
Rachmistrz osobiście lub telefonicznie
Z osobami, które nie spiszą się przez Internet skontaktuje
się rachmistrz spisowy. W sumie na terenie województwa
mazowieckiego będzie ich 2,5 tys., z czego 750
w Warszawie. Osoby będące rachmistrzami przeszły
specjalne szkolenie zakończone egzaminem. Musiały też
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złożyć przysięgę zachowania tajemnicy statystycznej –
nie wolno im pod żadnym pozorem ujawniać
i przekazywać informacji uzyskanych podczas wywiadów
spisowych.
Praca rachmistrzów spisowych będzie się odbywać na
dwa
sposoby:
poprzez
wywiad
bezpośredni
i telefoniczny. Forma prowadzonych wywiadów będzie
zależeć od sytuacji epidemicznej oraz preferencji
rachmistrzów.
W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza warto
skontaktować się z infolinią spisową pod numerem
22 279 99 99 (dostępna od 15 marca).
WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub zadzwoni rachmistrz
spisowy, musimy się zgodzić na rozmowę i nie możemy
już poprosić o możliwość samodzielnego spisania się
przez Internet. Dlatego warto jak najszybciej skorzystać
z aplikacji spisowej i wypełnić obowiązek spisowy
w dogodnym dla siebie momencie.
Nie będzie sprawdzany majątek ani telewizory

W trakcie spisu powszechnego nie będą zbierane ŻADNE
informacje dotyczące majątku, oszczędności czy
posiadanych kosztowności. Również w części formularza
dotyczącej zasobów mieszkaniowych NIE BĘDZIE pytań
o wartość nieruchomości.
Rachmistrz może zadawać pytania WYŁĄCZNIE
zawarte w formularzu spisowym. Nie ma zatem np. prawa
sprawdzać, czy mamy w domu odbiornik radiowy lub
telewizyjny i czy opłacamy za niego abonament.
Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś wątpliwości i woli
mieć samodzielną kontrolę nad treścią odpowiedzi
w formularzu spisowym, powinien wybrać aplikację
spisową i jak najszybciej ją wypełnić.
Mieszkańców województwa mazowieckiego zachęcamy
do śledzenia strony internetowej Urzędu Statystycznego
w Warszawie – będą na nich czekać ciekawe konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania!
Więcej
informacji
znajduje
się
na
stronie
https://spis.gov.pl.

Terapeuta ds. uzależnień służy pomocą mieszkańcom Gminy Bulkowo

Również w 2021 roku w Urzędzie Gminy Bulkowo
funkcjonuje w obowiązującym reżimie sanitarnym
Gminny Punkt Poradnictwa dla Mieszkańców, w ramach
którego funkcjonuje Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
finansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bukowo.
Wszystkich
mieszkańców
zainteresowanych
uzyskaniem bezpłatnej porady oraz pomocy prosimy
o wcześniejszy kontakt z pracownikami GOPS Bulkowo
pod numer tel. 24 265 20 13 wew. 13.

INWESTYCJE
„Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 166 w m. Daniszewo”
W dniu 30.10.2020 r. dokonano końcowego Wartość całego zadania to 166 800,56 zł, w tym wkład
odbioru robót dla kolejnego zadania w Gminie Bulkowo własny Gminy Bulkowo wyniósł 103 016,06 zł.
pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce
Wykonanie inwestycji przyczyniło się do poprawy
nr ew. 166 w m. Daniszewo”, współfinansowanego ze stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki realizacji
środków budżetu Województwa Mazowieckiego. zadania powstał kolejny odcinek drogi o nawierzchni
Gmina otrzymała dotację w wysokości 63 784,50 zł. asfaltowej.

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw” MAZOWSZE 2020
W dniu 30.10.2020 r. zakończone zostały prace w ramach czterech zadań realizowanych z „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw” MAZOWSZE 2020 dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego. Maksymalna możliwa kwota wsparcia dla jednego sołectwa to 10 000,00 zł, pozostała kwota
to środki pochodzące z budżetu Gminy Bulkowo.

Zadania współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”
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Sołectwo Blichowo

W ramach zadania pn.: „Modernizacja świetlicy
wiejskiej OSP w miejscowości Blichowo wraz
z zakupem wyposażenia” odnowiono sufit i ściany,
wymieniono oświetlenie oraz 2 szt. drzwi, uzupełniono
instalację elektryczną oraz wykonano rozdzielenie
przyłącza gazowego. Na części ścian położono płytki.
Ponadto w ramach zadania zakupiono szafki i stół do
zaplecza kuchennego, zlewy, okap z oprzyrządowaniem,
patelnię gazową, taboret gazowy, warnik do wody,

wentylator ścienny, wazy z łyżkami do waz i flaczarki.
Realizacja zadania ułatwi przeprowadzanie zebrań,
szkoleń, uroczystości oraz spotkań dla okolicznych
mieszkańców co zintegruje lokalną społeczność.
Dziękujemy druhom strażakom za pomoc w realizacji
zadania.
Wartość zadania wyniosła 25 118,20 zł, kwota
dofinasowania to 10 000,00 zł, natomiast 15 118,20 zł to
wkład własny Gminy Bulkowo.

Sołectwo Bulkowo-Kolonia

W ramach zadania pn.: „Wyposażenie Gminnej
Biblioteki Publicznej w Bulkowie w miejscowości
Bulkowo-Kolonia wraz z wymianą podłogi” zostały
zakupione regały biblioteczne oraz wymieniono podłogę
w pomieszczeniu z księgozbiorem, a także pomieszczeniu
socjalnym.
Wymiana regałów oraz podłogi pozwoliła podnieść
walory funkcjonalne i estetyczne biblioteki. Poprzez
zwiększenie pojemności księgozbiorów, co pozwoli stale

poszerzać ofertę, zwiększy się czytelnictwo oraz uczestnictwo w kulturze wśród mieszkańców Gminy Bulkowo.
Dziękujemy za zaangażowanie p. Dyrektor wraz z całym
zespołem.
Wartość zadania wyniosła 23 230,54 zł, kwota
pomocy finansowej w wysokości 10 000,00 zł została
przyznana ze środków budżetu Województwa
Mazowieckiego, natomiast 13 230,54 zł to wkład własny
Gminy Bulkowo.

Sołectwo Nowe Łubki

W ramach zadania pn.: „Wykonanie podłogi
w świetlicy wiejskiej OSP w miejscowości Nowe
Łubki” wymieniono podłogę na sali głównej w świetlicy
wiejskiej oraz zakupiono i rozłożono rury do C.O.
Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej OSP w Nowych
Łubkach pozwoli na organizację częstszych spotkań
mieszkańców w większym gronie, wpływając na
integrację lokalnej społeczności. Dziękujemy druhom
strażakom za pomoc w realizacji zadania.
Wartość
zadania
wyniosła
24 796,59
zł,
dofinasowanie to 10 000,00 zł, natomiast pozostała
kwota 14 796,59 zł to wkład własny Gminy Bulkowo.
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Sołectwo Pilichówko

W ramach zadania pn.: „Wykonanie podłogi
w świetlicy wiejskiej OSP w miejscowości Pilichówko
wraz z zakupem wyposażenia” wymieniono podłogę na
sali głównej w świetlicy wiejskiej oraz zakupiono
i rozłożono rury pod instalację C.O. Zakupiono również
stoły i krzesła. Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej

OSP w Pilichówku oraz zakupu stołów i krzeseł znacznie
podniesie komfort osób tam przebywających. Dziękujemy
druhom strażakom za pomoc w realizacji zadania.
Wartość zadania wyniosła 21 465,33 zł, wartość
dofinansowania to 10 000,00 zł, natomiast pozostała
kwota 11 465,33 zł to wkład własny Gminy Bulkowo.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo, gmina Bulkowo-Etap I
W dniu 19.02.2021 r. Wójt Gminy Bulkowo Gabriel
Wykonanie zadania oraz II-go etapu inwestycji jest
Graczyk wraz ze Skarbnik Gminy Małgorzatą Atleńską konieczne z powodu złego stanu technicznego obiektu.
uczestniczyli w podpisaniu umowy z Wykonawcą Ecol– Oczyszczalnia ścieków w Bulkowie wymaga pilnych prac
Unicon Sp. z o.o., zs. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk na remontowych i dużych nakładów finansowych, które
realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków mogą spowodować zmniejszenie wydatków na
w miejscowości Bulkowo, gmina Bulkowo, w ramach infrastrukturę drogową w związku z zabezpieczeniem
zadania uporządkowania gospodarki wodnościekowej wkładu własnego.
w gminie Bulkowo Etap I”. Wartość inwestycji to
1 696 170,02 zł. Kwota dofinansowania pochodząca
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich wynosi 768 125,00 zł, natomiast
928 045,02 zł to środki z budżetu Gminy Bulkowo.
Zadanie z zakresu sanitacji wsi będzie służyło
zaspokojeniu obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców. Rozbudowa oczyszczalni ścieków umożliwi
uporządkowanie gospodarki osadami z przydomowych
oczyszczalni, a w kolejnych latach rozbudowę sieci
(oczyszczalnia ścieków w Bulkowie - stan aktualny)
kanalizacyjnej.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
W dniu 18.12.2020 r. Gmina Bulkowo otrzymała zbilansowania środków na ww. zadanie Gmina Bulkowo
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla planuje złożyć wniosek o dofinansowanie PROW 2021jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2027, bądź z innych dostępnych źródeł. Poza istniejącymi
1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję przyłączeniami do sieci kanalizacyjnej zwiększy się ilość
pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości dostarczanych do oczyszczalni ścieków gromadzonych
Bulkowo - Etap II część biologiczna”. Szacowany koszt w zbiornikach bezodpływowych i przydomowych
inwestycji to kwota ponad 2 500 000,00 zł. W celu oczyszczalniach.
Docieplenie stropu garażu strażackiego OSP Nowe Łubki
Garaż strażacki jest podstawą do prawidłowego oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych
funkcjonowania każdej Ochotniczej Straży Pożarnej. Łubkach udało się wykonać docieplenie stropu garażu
Dobrze wyposażona i funkcjonalna strażnica pozwala na strażackiego z płyt poliuretanowych. Całkowity koszt
prawidłowe utrzymanie pojazdów specjalistycznych oraz zakupu materiałów wyniósł około 21 500,00 zł. Środki na
sprzętu, który stanowi wyposażenie strażaka ratownika ten cel zostały pozyskane z Funduszu Składkowego
biorącego udział w akcji.
Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie
Dzięki dużemu zaangażowaniu Gminy Bulkowo 16 000,00 zł, środki własne Ochotniczej Straży Pożarnej
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w Nowych Łubkach w wysokości 350,00 zł, pozostała wykonane przez druhów z OSP Nowe Łubki oraz
kwota pochodziła z budżetu Gminy Bulkowo. W celu pracowników Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie
minimalizacji kosztów prace montażowe zostały Gminy Bulkowo.

Złożone wnioski
Gmina Bulkowo w grudniu 2020 roku złożyła wniosek o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego
w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 697 395,12 zł dla
zadania pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową studni głębinowej w m. Włóki gm. Bulkowo.
Lokalizacja inwestycji: działka nr ewid. 167 w miejscowości Włóki, obręb 0031-Włóki.” Inwestycja z zakresu
zaopatrzenia w wodę będzie służyła zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkańców w wodę, bez ograniczania
możliwości poboru przy większym zapotrzebowaniu w przyszłości. Wykonanie prac uniezależni w większym stopniu
dostawy wody od awarii i suszy poprzez zapewnienie alternatywnych źródeł poboru. Realizacja zadania jest
konieczna ze względu na przestarzałą technologię (stacja hydroforowa), mocno wyeksploatowaną, powodującą częste
awarie. SUW we Włókach wyposażony zostanie w nowoczesne, energooszczędne urządzenia, co będzie również
korzystnie wpływać na ograniczenie kosztów oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Obecnie
czekamy na rozstrzygnięcie naboru.
Gmina Bulkowo w grudniu 2020 r. aplikowała o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego
w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach zadania pn.: „Przebudowa
drogi gminnej nr 290422W w miejscowości Rogowo”. Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej o długości 378 m oraz warstwie ścieralnej 3 cm i warstwie wiążącej 5 cm przy szerokości
3,5 m, natomiast w miejscu mijanki o szerokości 5,0 m. Realizowany projekt będzie miał również pozytywny wpływ
na rolników prowadzących w tym rejonie gospodarstwa rolne, co znacznie poprawi dojazd do gruntów rolnych
w miejscowości Rogowo. Przewidywany koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 153 206,01 zł, natomiast
wnioskowana kwota dotacji wynosi 76 603,00 zł, wkład własny Gminy Bulkowo to 76 603,01 zł. Inwestycja będzie
możliwa pod warunkiem uzyskania zakładanego dofinansowania.

Gmina Bulkowo w lutym 2021 r. złożyła 3 wnioski o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały
zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej dla 3 zadań o łącznej kwocie 3 928 266,10 zł.
W ramach pierwszego zadania p.n.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej na
osiedlu w m. Osiek” planowane jest wybudowanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej
odprowadzającej ścieki bytowe z osiedla mieszkaniowego w miejscowości Osiek w odległości ok. 1,5 m od
istniejącej sieci. Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków jest niewystarczająca względem potrzeb
mieszkańców. Sieć kanalizacyjna kamionkowa była wybudowana w latach 70. XX w. W wielu miejscach występują
rozszczelnienia, pojawia się problem z ich drożnością. Oczyszczalnia jest przestarzała, bardzo awaryjna. Wartość
wnioskowanych środków wynosi 1 779 805,35 zł.
Drugi wniosek p.n.: „Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w m. Osiek
i Pilichowo” obejmuje wykonanie ok. 1,18 km dróg o szer. od 3,0 do 3,5 m o nawierzchni asfaltowej (warstwa
wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna 4 cm) oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowopiaskowej oraz podbudowie o grubości 20 cm z kruszyw łamanych. Dodatkowo będzie wykonany montaż 14 szt.
słupów oświetleniowych oraz 20 ławek parkowych z wykonaniem trawników. Zostanie także ustawione oznakowanie
pionowe w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach. Wartość wnioskowanych środków na to zadanie wynosi
1 190 782,67 zł.
Przedmiotem trzeciej inwestycji jest: „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na osiedlach
mieszkaniowych w m. Osiek i Pilichowo”. Wartość wnioskowanych środków na to zadanie wynosi 957 678,08 zł.
Realizacja zadania będzie obejmowała:
1. budowę boiska sportowego z oświetleniem terenu oraz budowę obiektu małej architektury (typu wiata) wraz
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z utwardzeniem części terenu (obręb PGR Pilichowo),
2. przebudowę boiska sportowego z oświetleniem terenu oraz budowę obiektu małej architektury (typu wiata) wraz
z utwardzeniem części terenu (obręb PGR Osiek),
3. budowę siłowni zewnętrznych (obręb PGR Pilichowo i PGR Osiek).
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Planowane inwestycje
„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej na działkach o nr ewid. 37/1 oraz 232/1 w Blichowie”.
Celem zadania będzie jednokierunkowa reorganizacja ruchu pojazdów przy Szkole Podstawowej poprzez
budowę zjazdu z drogi gminnej kat. D, wyodrębnienie ciągu pieszo-jezdnego, oraz placu manewrowopostojowego z zatoką autobusową.
„Rozbudowa dróg gminnych (ul. Wschodnia, ul. Ostatnia, ul. Zachodnia, ul. Północna, ul. Kredytowa,
ul. Osiedlowa, ul. Sezamkowa) gm. Bulkowo – etap I.” Celem zadania będzie rozbudowa dróg gminnych na
osiedlu mieszkaniowym położonym na terenie gminy Bulkowo. W zakresie wykonania chodników o szer. 2,0 m,
nawierzchni jezdni o szer. 5,0-6,0 m, zjazdów i poboczy, które mają na celu poprawę przejazdu przez odcinki dróg
na terenie osiedla. Zadanie zostanie zrealizowane w przypadku pozyskania znacznych środków na ten cel. Obecnie
priorytetem okazał się pilny remont oczyszczalni ścieków.
Budowa zatoki parkingowej przy ul. Łąkowej w miejscowości Bulkowo-Kolonia. W ramach zadania powstanie
15 stanowisk parkingowych, w tym jedno stanowisko dla osób z niepełnosprawnością.
Przebudowa pomieszczenia piwnicznego na archiwum zakładowe w Urzędzie Gminy Bulkowo. Przedmiotem
zadania będzie adaptacja istniejącego pomieszczenia magazynu obrony cywilnej na pomieszczenie archiwum
zakładowego o powierzchni 41,1 m2 i wysokości 2,5 m Archiwum zostanie wyposażone w regały metalowe oraz
urządzenia kontrolujące temperaturę i wilgotność powietrza.
Wymiana pokrycia dachowego/remont na budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach.
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Bulkowo. Zakres inwestycji obejmuje: wymianę pokrycia
dachowego oraz docieplenie ścian, wykonanie nowej elewacji, wymianę instalacji odgromowej, wykonanie
chodnika (opaski) wokół budynku z kostki brukowej o szer. 50 cm. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków
pochodzących z budżetu Gminy Bulkowo na 2021 r. oraz środków Banku Spółdzielczego w Staroźrebach.
Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck (etap 2). Przedmiotem inwestycji będzie
przebudowa drogi o długości 1 582,2 m o nawierzchni bitumicznej szer. 3,5 m przeznaczonej do ruchu w obu
kierunkach wraz z mijankami, wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej szer. 0,75-1,0 m, wykonanie zjazdów
indywidualnych z mieszanki kamiennej gr. 15 cm oraz wykonanie odwodnienia drogi.
Rada Gminy Bulkowo w 2020 r. podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez
Gminę działek położonych w obrębie Słupca oraz Łubki Nowe na poszerzenie drogi gminnej. Ze względu na
problemy własnościowe oraz przedłużającą się procedurę nanoszenia zmian w księgach wieczystych realizacja
zadania opóźnia się.
Budowa drogi gminnej w miejscowości Bulkowo-Kolonia (dalsza część ulicy Ostatniej). W 2021 r. zaplanowano
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Budowa drogi będzie realizowana po uzbrojeniu tego
terenu w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną.

Złożone wnioski o dofinansowanie dla OSP
W marcu 2021 r. Gmina Bulkowo złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków
Województwa Mazowieckiego na zadanie OSP-2021 dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowych Łubkach
oraz w Bulkowie. Przedmiotem dofinansowania zadania dla OSP w Nowych Łubkach jest aparat powietrzny,
natomiast dla OSP w Bulkowie są to wentylator oddymiający oraz piła spalinowa. Powyższy sprzęt podniesie
sprawność ratowniczą OSP i zapewni szersze możliwości systemowej współpracy z Państwową Strażą Pożarną.
Zwiększenie ilości i jakości posiadanego sprzętu umożliwi skuteczne i szybsze udzielenie pomocy przy jednoczesnej
minimalizacji skutków wypadków dla poszkodowanych. Wartość sprzętu dla OSP w Nowych Łubkach wynosi
4 000,00 zł, natomiast dla OSP Bulkowo wynosi 8 100,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie ze środków
Województwa Mazowieckiego to 50 %, pozostałe środki będą pochodzić z budżetu Gminy Bulkowo.
Również w marcu 2021 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków Województwa
Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021”. Gmina wnioskowała o wsparcie dla
OSP w Blichowie na remont garażu. Zakres prac remontowych będzie obejmował: wymianę pokrycia dachowego,
stolarki okiennej, a także wymianę instalacji elektrycznej. Wykonanie zadania pn. „Remont garażu OSP Blichowo”
znacząco podwyższy odporność budynku na działania zmiennych warunków atmosferycznych, pozwoli zatrzymać
proces niszczenia budynku, zapewni bezpieczeństwo użytkowników. Realizacja zadania pozwoli na podniesienie
standardu technicznego oraz walorów estetycznych oraz technicznych strażnicy. Wnioskowana kwota
dofinansowania to 25 000,00 zł.
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Oświata w Gminie Bulkowo
W Gminie Bulkowo funkcjonują 3 szkoły dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bulkowo
podstawowe z oddziałami przedszkolnymi w miejsco- finansowana jest również z dotacji z budżetu państwa,
wościach: Bulkowo, Blichowo, Nowe Łubki oraz trzy jednak tu konieczny jest wkład własny gminy
punkty przedszkolne: w Worowicach, Włókach w wysokości 20%, z budżetu państwa otrzymujemy 80%.
i Blichowie. W roku 2020 liczba uczniów ogółem W roku 2020 Gmina Bulkowo otrzymała 60 550,24 zł
w szkołach podstawowych, oddziałach i punktach dotacji przy wkładzie własnym w kwocie 15 137,56 zł.
przedszkolnych wynosiła 582 dzieci.
Ponadto od 2011 roku przyznawane są stypendia
Wciąż malejąca liczba uczniów w szkołach Wójta Gminy Bulkowo za wysokie wyniki w nauce, które
spowodowała, że Gmina Bulkowo w 2019 roku podjęła finansowane są z dochodów jednostki samorządu
decyzję o zamiarze reorganizacji funkcjonującej na jej terytorialnego. W roku szkolnym 2019/20 przyznano
terenie sieci szkół poprzez przekształcenie Szkoły stypendia motywacyjne dla 78 uczniów w łącznej kwocie
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Nowych 11 700,00 zł.
Krubicach w szkołę filialną podporządkowaną
Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marii przedszkolnego Gmina Bulkowo w 2020 roku otrzymała
Konopnickiej w Bulkowie.
kwotę 150 631,00 zł przy wkładzie własnym na realizację
Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zadania w wysokości 873 823,16 zł.
zapewnienie
właściwych
warunków
kształcenia,
Kolejnym
zadaniem
Gminy
jako
organu
wychowania i opieki w prowadzonych przez nią prowadzącego szkoły jest zapewnienie bezpłatnego
placówkach oświatowych.
dowozu dzieci do placówek oświatowych, koszt
Zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji jest w 2020 r. to kwota – 255 004,88 zł. W roku 2020 wydatki
ściśle związane z wielkością przeznaczanych nakładów. związane z dowozem dzieci do szkół to:
Źródłem finansowania zadań oświatowych jest część 
dowożenie uczniów do szkól gminnych przez
oświatowa subwencji ogólnej oraz dotacje celowe wyłonionego
w
drodze
zapytania
ofertowego
z budżetu państwa przeznaczone na realizację ściśle przewoźnika; koszt dowozu uczniów do szkół to
określonych zadań. Liczba uczniów to podstawowy w 2020 r. kwota – 231 140,50 zł;
element podziału subwencji oświatowej, im więcej 
koszt dowozu dzieci do szkól specjalnych w 2020
uczniów w szkole i liczniejsze klasy, tym większa r. wyniósł:
subwencja i mniejsze jednostkowe koszty funkcjono- - do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku –
wania ucznia. Szkoły o małej liczbie uczniów generują 1 780,00 zł
zdecydowanie wyższe koszty ich utrzymania, dlatego - do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach 8 237,64 zł
organ prowadzący zmuszony jest do ponoszenia 
zwrot kosztów przejazdu rodzicom dziecka
wysokich nakładów finansowych. Subwencja oświatowa niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola na
nie pokrywa wydatków na zadania oświatowe, dlatego podstawie podpisanej z Wójtem Gminy Bulkowo Umowy
corocznie Gmina Bulkowo dokłada środki własne do to w 2020 r. kwota –13 846,74 zł.
utrzymania szkół.
Bilans finansowy dotyczący zadań oświatowych
Dotacje celowe o jakie ubiega się Gmina Bulkowo w roku 2020 przedstawia się następująco:
przeznaczone są na ściśle określone zadanie, przykładem Suma wszystkich kosztów związanych z realizacją zadań
jest tzw. dotacja podręcznikowa, którą dyrektorzy szkół oświatowych to kwota: 10 mln 188 715,00 zł, subwencja
przeznaczają na zakup podręczników i materiałów do oświatowa przekazana Gminie Bulkowo to kwota:
ćwiczeń dla wszystkich uczniów z klas I – VIII. W roku 5 mln 2473 341,00 zł, dotacje celowe to kwota:
2020 kwota dotacji podręcznikowej to – 51 321,21 zł.
402 119,23 zł, środki własne przeznaczone na oświatę
Stypendia i zasiłki szkolne, czyli pomoc materialna to 4 mln 539 255,00 zł.
Zestawienie wpływów i wydatków na wykonanie zadań oświatowych w gminie Bulkowo
suma wszystkich kosztów
subwencja oświatowa
wynagrodzenie
dopłata
związanych z realizacją
+
wydatki bieżące
nauczycieli i obsługi
z budżetu gminy
zadań oświatowych
dotacje celowe
10 mln 188 715,00 zł
5 mln 649 460,00 zł
8 mln 627 477,00 zł
1 mln 561 238,00 zł
4 mln 539 255,00 zł
Wydatki bieżące to: realizacja obowiązku związanego z dowozem dzieci do szkół, wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych,
prowadzenie oddziałów i punktów przedszkolnych, zakup podręczników, koszty utrzymania budynków oświatowych.

Powyższym zestawieniem chcieliśmy Państwu
przedstawić jak duże nakłady finansowe związane są
z realizacją wszystkich zadań oświatowych. Wydatki na
oświatę finansowane z własnych środków to zgodnie
z tabelą 4 mln 539 tys. co stanowi 60,10 % wszystkich
dochodów własnych Gminy Bulkowo. Przy takim
zaangażowaniu środków własnych na zadania oświatowe,

na inne zadania własne gminy takie jak budowa dróg,
infrastruktura
wodno-kanalizacyjna,
oświetlenie,
remonty budynków, pomoc społeczna i jeszcze wiele
innych zostają odpowiednio fundusze w wysokości
39,9 % dochodów własnych, czyli naprawdę bardzo
mała kwota w stosunku do potrzeb.
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Ogłoszenia o naborach
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BULKOWIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BULKOWIE
Wymiar etatu – pełny etat
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 7 kwietnia 2021 roku,
do godz. 1200, pokój 20 (Biuro Podawcze) na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie
ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bulkowie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 13, 26 Osoba do kontaktu:
Aniela Kopaczewska.
Pełen opis ogłoszenia konkursu znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.bulkowo.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bulkowo www.bulkowo.pl
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BULKOWIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BULKOWIE
Wymiar etatu – pełny etat
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 7 kwietnia 2021 roku,
do godz. 1200, pokój 20 (Biuro Podawcze) na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie
ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 13, 26. Osoba do kontaktu:
Aniela Kopaczewska.
Pełen opis ogłoszenia konkursu znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.bulkowo.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bulkowo www.bulkowo.pl
Nowy okres zasiłkowy 2021/2022 świadczenia wychowawczego (500+)
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego na nowy okres świadczeniowy wychowawczego (500+) w formie papierowej są
rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. można składać od wydawane na biurze podawczym Urzędu Gminy
1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia w Bulkowie od 18 marca 2021 roku.
Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowadrogą tradycyjną - papierowo na biurze podawczym
Urzędu Gminy w Bulkowie lub za pośrednictwem wcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r.,
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz
poczty.
Wnioski drogą elektroniczną można złożyć:
wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec
- za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. W przypadku
Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/
wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie
- przez bankowość elektroniczną
prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi
- portal PUE ZUS.
w maksymalnym terminie do 3 miesięcy.
Z życia biblioteki…
Podsumowanie działalności za 2020 rok
Rok 2020 dla Gminnej Biblioteki Publicznej bibliotekach zostało udzielonych 502 informacje oraz
w Bulkowie można uznać, za bardzo zróżnicowany. udostępniono 123 egzemplarze czasopism. Z kolei liczba
Pandemia skutecznie wpłynęła na działalność kulturalną czytelników aktywnie wypożyczających osiągnęła
i przyniosła zupełnie nową, niepewną rzeczywistość. poziom 494 osób. Ogólna liczba wypożyczeń
Zamknięcie bibliotek na dwa miesiące, ograniczenie i udostępnień książek, multimediów oraz czasopism
działalności, ciągłe zmiany oraz restrykcje przełożyły się w naszych placówkach wyniosła 8 462 egzemplarze.
na czytelnicze statystyki, co przedstawia poniższe Nasze biblioteki odwiedziło 8465 użytkowników, z usług
zestawienie. W 2020 r. w Bulkowie oraz Filii w Nowych komputerowych skorzystało 503 osoby, z kolei z czytelni
Łubkach wypożyczono 7 947 książek na zewnątrz oraz 1 082 osoby. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 r.
udostępniono na miejscu 310 wol., we wszystkich wynosił – 26 426 woluminów.
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W
ramach
programu
„Zakup
nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych” biblioteka
otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 12 000,00 zł. przy
wkładzie własnym również 12 000,00 zł. Za tą sumę
zakupiono do naszych bibliotek 1 048 książki.
Przypomnimy, że w Bulkowie działa elektroniczna
wypożyczalnia, a książki można wyszukać w katalogu
biblioteki pod adresem: https://www.szukamksiazki.pl
Trudny czas pandemii został wykorzystany na prace
biblioteczne oraz remonty, dzięki którym biblioteka
zyskała nową, większą przestrzeń. Prace w pierwszej
kolejności obejmowały powiększenie sali spotkań
w Bulkowie. Remont całkowicie został sfinansowany
przez Fundację Orange - wsparcie wynosiło 1 500,00 zł.
Ponadto wypożyczalnia, w której działa Pracownia
Orange zyskała nowy wygląd, dzięki utworzeniu
„Makerpsace”. Drugi etap obejmował remont, tj. zmianę
podłogi w sali z księgozbiorem i pomieszczeniu
socjalnym, malowanie ścian oraz zakup 46 szt.
8-półkowych regałów w ramach realizacji „Mazowie
-ckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2020” dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego.
Pozyskane
dofinansowanie wynosiło 10 000,00 zł, pozostałe środki
był to wkład własny z budżetu Gminy Bulkowo. Wartość
całego zadania wyniosła 23 230,54 zł.
W 2020 roku udało się pozyskać środki na
dodatkowe działania i wydarzenia, niestety pandemia
pokrzyżowała zamierzone plany i działania, te w znacznej
części zostały przeniesione do sieci. Biblioteka
w Bulkowie otrzymała dotację w wysokości 7 000,00 zł.
z Programu Kultura – Interwencje ze środków
finansowych Narodowego Centrum Kultury na realizację
zadania pt. „Hej! Hej ułani! Śladami ułana z Bulkowa”.
Środki zostały przeznaczone na utworzenie gry mobilnej
„Śladem ułana z Bulkowa” w aplikacji ActionTrack,
warsztaty historyczne, film dotyczący Pułku 4 Ułanów
Zaniemeńskich oraz nagrody dla uczestników gry.
Kolejne działanie, tym razem w partnerstwie z Filią
Biblioteczną w Nowych Łubkach i Szkołą Podstawową
w Nowych Łubkach przy wsparciu GBP w Bulkowie
został realizowany projekt edukacyjny pt. „Zawirusowani
kulturą zero waste” w ramach zadania Bardzo Młoda
Kultura Mazowieckie 2020. Biblioteka w ramach tego
zadania otrzymała refundację kosztów poniesionych
w projekcie tj. 4 000,00 zł., którą przeznaczono na
realizację m.in. ekologicznych warsztatów i wyjazdów.
Dzięki udziałowi w programie „Para Buch! Książka
w ruch!” realizowanym przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, którego ideą jest
organizowanie spotkań wprowadzających dzieci w świat

nauki i dziedzin STEM. Biblioteka w Bulkowie otrzymała
dotację na realizację spotkania „Roboty w bibliotece”,
w ramach którego zostało zakupionych 5 robotów oraz
maty edukacyjne za kwotę 3 000,00 zł. Webinar
przygotowała i poprowadziła dyrektor biblioteki Natalia
Maćkiewicz, wzięło w nim udział 85 edukatorów z całej
Polski. W ramach tego samego projektu dla bibliotek,
które przeprowadziły spotkania z dziećmi, został
zorganizowany konkurs, w którym Bulkowo znalazło się
wśród laureatów i zajęło zaszczytne 1 miejsce ex aequo.
W nagrodę biblioteka otrzymała: zestaw Photon Moduł
Ekologia, tablety oraz planszę edukacyjną ABC
programowania o wartości 5 000,00 zł.
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 oraz wygranych
konkursów (wyzwań) biblioteka wzbogaciła się o wyposażenie w wysokości 1 410,00 zł. (Lego We Do, kamera
Sony PlayStation oraz kontrolery do PS). Poprzez
napisanie projektu pt. „Zrób to sam w Makerspace
w Bulkowie”, oraz współpracy z Fundacją Orange,
biblioteka otrzymała grant w wysokości 3 000,00 zł.
Środki te zostały przeznaczone na zakup m.in.: lutownic,
długopisów 3D, drona, robota MIO, robotów solarnych
oraz materiałów elektronicznych z przeznaczeniem na
zaplanowane warsztaty dla dzieci, które odbędą się
w 2021 r. po zniesieniu obowiązujących obostrzeń.

Zawirusowani kulturą zero waste w Nowych Łubkach

Filia Biblioteczna w Nowych Łubkach przez dwa
miesiące realizowała wraz z młodzieżą z kl.VI projekt:
„Zawirusowani kulturą zero waste”, wyłoniony w drodze
konkursu:
„Bardzo Młoda Kultura 2019 - 2021:

Mazowieckie”. Dzięki zaproponowanym działaniom
młodzież zdobywała wiedzę w interesujący sposób
i jednocześnie świetnie się przy tym bawiła. W ramach
projektu grupa „zawirusowanych” korzystała z szerokiej
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oferty zajęć i wyjazdów o różnorodnej tematyce
i technice, wszystkie w duchu edukacji o ekologii,
a w szczególności promowanie „stylu życia zero waste”.
W sumie odbyło się 14 spotkań, w których sukcesywnie
uczestniczyło 13 osób. Na każdych z zorganizowanych
zajęć poznawane były kolejno punkty strategii 7R
dotyczące zrównoważonego gospodarowania odpadami,
na które składały się poszczególne zasady „zero waste”,
nowe technologie oraz poszerzenie samej wiedzy
o ekologii.
Na
zakończenie
odbył
się
apel
podsumowujący projekt, podczas którego miały miejsce
m.in. wystąpienie pracownika Nadleśnictwa w Płocku,
projekcja bajki ekologicznej pt. „Z ekologią na co dzień”
oraz podziękowania. W ramach projektu powstały m.in.
cyfrowa książka, podsumowująca działania projektowe
oraz bajka ekologiczna, które znajdują na stronie
Biblioteki, a ich pomysłodawcami byli sami uczestnicy

projektu. Dzięki wszystkim działaniom uczestnicy
projektu zostali pozytywnie „zawirusowani” postawą
odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska.
A jako ambasadorowie stylu życia „zero waste” zarażają
innych swoją proekologiczną postawą

„Kodować każdy może….”

Filia Biblioteczna w Nowych Łubkach, w ramach projektu
„Misja programowanie”, w tym roku rozpoczęła swoją przygodę
z kodowaniem i robotyką. Zajęcia z kodowania offline (bez użycia
komputera) odbywają się w klasach 1 i 3 Szkoły Podstawowej
w Nowych Łubkach oraz cieszą się dużym zainteresowaniem wśród
dzieci. Dzięki licznym zabawom na macie do kodowania oraz
robotom świat cyfrowy staje się zdecydowanie prostszy i bardziej
zrozumiały. Warto pamiętać, że lista profesji, które wymagają
umiejętności kodowania wciąż się wydłuża. Jest to wiedza, którą
dobrze jest posiadać będąc nie tylko informatykiem. Biblioteka idąc tą
drogą zapewnia, że to dopiero początek tej zakodowanej przygody!
Informacje dla mieszkańców
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.
Bezpłatny
System
dladokumentów
mieszkańców
Za pośrednictwem Biura Podawczego
możliwa
jest Informacji
wszelka wymiana
(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
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.
Opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 roku wszyscy mieszkańcy
powinni dokonywać na odrębny rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Staroźrebach 20 9008 0005 0260 0026 2000 0710
tytułem: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(podając dodatkowo za jakie miesiące oraz imię, nazwisko i adres nieruchomości, której dotyczy wpłata).
Opłaty należy dokonywać bez wezwania, raz na miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca. Dopuszcza się wnoszenie
opłaty za więcej niż jeden miesiąc z góry.
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.
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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