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Kolejne miliony dla Gminy Bulkowo 

        Gmina Bulkowo uzyskała dofinasowanie z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania 

COVID-19 na zadnie pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania 

Wody wraz z budową studni głębinowej w m. Włóki 

gm. Bulkowo”. W dniu 31 marca 2021 r. Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki w Warszawie ogłosił wyniki II naboru wniosków. 

Gmina Bulkowo uzyskała dofinansowanie na 100% 

planowanych kosztów inwestycji w kwocie 1 697 395,12 zł.  

Dnia 7 kwietnia 2021 r. miało miejsce przekazanie 

symbolicznego czeku przez Ministra Macieja Małeckiego, który 

znów udowodnił, że jest wielkim orędownikiem gminy 

Bulkowo. Po raz kolejny dziękujemy! Rozbudowa Stacji 

Uzdatniania Wody wraz z budową studni głębinowej była 

ciągle odkładana ze względu na brak środków, gdyż te były 

często potrzebne na zabezpieczenie wkładu własnego przy innych inwestycjach, na które akurat zdobywaliśmy 

dofinansowanie. Stacja jest w złym stanie, wyeksploatowana, bez modernizacji czy nawet większego remontu od 

1990 roku. Pracuje jeszcze przy zastosowaniu hydroforów. Dzięki dofinasowaniu z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w końcu uda się sfinalizować tą inwestycję.  

   (dokończenie na str. nr 2) 
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° Informacje dla mieszkańców 

Drodzy Mieszkańcy, Szanowni Państwo 

W związku z trwającą w kraju sytuacją epidemiologiczną, 

związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, 

X Dni Bulkowa, które były zaplanowane w dniach 18.06.2021 r. – 

20.06.2021 r., zostały niestety odwołane. Podjęliśmy tę decyzję 

z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich Państwa, z powodu 

zwiększonego  prawdopodobieństwa   zarażenia   się   wirusem 

SARS-CoV-2. Sytuacja, w której wszyscy się znaleźliśmy jest bardzo 

trudna. Po długich rozważaniach, z ogromną przykrością musieliśmy 

po raz drugi z rzędu zdecydować się na odwołanie Dni Bulkowa.          

Prosimy o wyrozumiałość, braliśmy pod uwagę również 

aktualne obostrzenia, dotyczące organizacji zgromadzeń. Wierzymy, 

że stosowanie się do zaleceń, czyli ograniczenie kontaktu oraz 

utrzymanie dystansu społecznego, przyniesie pożądane skutki. Mamy 

nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się wspólnie, aby uczcić 

nasze niepowtarzalne święto.  

Życzymy Państwu dużo zdrowia i wiary w lepsze jutro! 



Zakres prac będzie obejmował: 

- wymianę i rozbudowę układu technologicznego SUW, 

- budowę zbiornika czystej wody, 

- wymianę instalacji elektrycznej w budynku SUW, 

- remont pomieszczeń budynku SUW, 

- budowę studni nr 2. 

Po wykonaniu tego zadania mieszkańcy Gminy 

Bulkowo zyskają bezpieczeństwo, szczególnie 

w okresach suszy i większego zużycia wody na znacznym 

terenie gminy. Przebudowana stacja będzie mogła też 

w większym stopniu wspomagać inne stacje na terenie 

gminy. Obecnie trwa procedura przetargowa. 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to 

program   bezzwrotnego     wsparcia     dla     samorządów  

w ramach przeciwdziałania COVID-19. Celem 

dofinasowania jest zrównoważony rozwój zarówno 

dużych miast jak i małych gmin. 
 

 
(SUW Włóki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021? 
 
Spis jest naprawdę łatwy! Wystarczy wejść na stronę 

internetową Narodowego Spisu Powszechnego 2021 

(NSP 2021) oraz skorzystać z wygodnej i bezpiecznej 

aplikacji spisowej. Zrób to jak najszybciej!  

Z obowiązku spisowego Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) 

możemy się wywiązać już od 1 kwietnia. Wtedy zaczęła 

działać aplikacja spisowa NSP 2021 – podstawowa 

i OBOWIĄZKOWA metoda spisu. Nie warto z tym 

zwlekać! 

Do aplikacji zalogujemy się korzystając 

z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub 

podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym 

matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL 

przewidziano odrębny  tryb  logowania   z  wykorzy-

staniem   poczty  e-mail.  

Nie masz komputera? Pomogą urzędnicy 

Osoby, które nie mają komputera lub telefonu 

z Internetem, mogą poprosić o pomoc najbliższych lub 

udać się do Urzędu Gminy i zgłosić chęć udziału 

w NSP 2021. Na spisującą się osobę czeka specjalnie 

przygotowany komputer z dostępem do sieci 

internetowej.  
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GMINNA INFOLINIA W/S SZCZEPIEŃ (24) 265 20 13 wew. 36 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bulkowo w dniu 15 stycznia 2021 roku została uruchomiona GMINNA INFOLINIA 
– (24) 265 20 13 wew. 36 - pod tym numerem telefonu można zamówić bezpłatny transport do Punktów 
Szczepień na szczepienie przeciwko COVID – 19. 
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Z transportu mogą korzystać 
osoby z niepełnosprawnościami lub mieszkańcy mający trudności w dotarciu do Punktów Szczepień. 
Przypominamy również, że na terenie Gminy Bulkowo istnieją dwa Punkty Szczepień, które realizują zapisy 
oraz  zapewniają bezpłatny dojazd i dowóz pacjentów na szczepienie:  
 VITA Krzysztof Grochulski Spółka Jawna GABINET ZABIEGOWY PIELĘGNIARSKI, Bulkowo-Kolonia, 

ul. Płocka 59, tel. 691 715 189.  
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICINES”- Kazimierz Przepiórski, Nowe Łubki 5A, tel. 24  265 

13 12. 
Zapraszamy na szczepienia w Punktach Szczepień przeciwko COVID - 19  
 



W razie pytań lub problemów wsparciem służy 

wyznaczony do tego pracownik Urzędu. Warto 

wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu  

spisowego i umówić się w Urzędzie na konkretną 

godzinę. Można również spisać się przez telefon 

dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99.  

Rachmistrz  ostatnią  deską  ratunku.  Jeśli z ważnych 

powodów nie spisaliśmy się przez Internet – w domu lub 

w Urzędzie Gminy – musimy spodziewać się telefonu od 

rachmistrza lub jego wizyty. WAŻNE – gdy 

skontaktuje się z nami rachmistrz, nie możemy już 

odmówić udziału i musimy się spisać. Z tego względu 

– podkreślmy to raz jeszcze – warto spisać się samemu 

przez Internet w dogodnym terminie.  

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/  

 

INWESTYCJE 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo, gmina Bulkowo 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Operacja pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo, gmina Bulkowo w ramach zadania uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej w gminie Bulkowo Etap I” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Bulkowo poprzez przyjęcie 

zwiększonej ilości ścieków dowożonych oraz poprawienie skuteczności oczyszczania ścieków współfinansowana jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. 

W dniu 6 kwietnia 2021 r. rozpoczęły się prace 

remontowe oczyszczalni ścieków w Bulkowie. Umowa 

na to zadanie, z Wykonawcą Ecol-Unicon Sp. z o.o., 

została podpisana 19 lutego 2021 r. Inwestycja pn. 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Bulkowo, gmina Bulkowo, w ramach zadania 

uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w gminie 

Bulkowo Etap I”, opiewa na kwotę 1 696 170,02 zł. 

Wartość dofinansowania pochodząca z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich wynosi 768 125 zł, pozostała kwota tj. 928 

045,02 zł to środki własne Gminy Bulkowo. 

Oczyszczalnia znajduje się w złym stanie technicznym, 

jest przestarzała. Jej remont umożliwi, oprócz 

bezawaryjnego funkcjonowania, przyjęcie większej ilości 

dowożonych ścieków. 

Niestety, tak znaczny wkład środków własnych 

odsunie w czasie inne inwestycje, jak chociażby jakże 

konieczny remont ulic i chodników osiedlowych. 

Mając jednak wybór między niszczejącą 

oczyszczalnią, tykającą „bombą ekologiczną”, 

a innymi inwestycjami – decyzja nie mogła być inna.  

Ponadto, w 2020 roku Gmina Bulkowo pozyskała 

1 500 000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

dla jednostek samorządowych na realizację II Etapu 

rozbudowy oczyszczalni. Kwota dofinansowania stanowi 

około 60% kosztów zadania. Po zbilansowaniu środków 

finansowych,  Gmina  Bulkowo  przystąpi  do wyłonienia  

wykonawcy   zadania   pn.:  „Rozbudowa   oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Bulkowo - Etap II część 

biologiczna”. Tu wkład własny na chwilę obecną to 

również kwota minimum 1 000 000,00 zł. 

     

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw” MAZOWSZE 2021 

W dniu 17 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Bulkowo 

Gabriel Graczyk wraz ze Skarbnik Małgorzatą Atleńską 

uczestniczyli w podpisaniu 2 umów w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2021”. Gmina otrzymała dofinansowanie 

do realizacji zadania pn.: „Zakup wyposażenia do 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo”. W ramach 

tej inwestycji zaplanowany jest zakup stołów i  krzeseł,  

lodówko-zamrażalki,   lodówki,   2  szt.    kuchni gazowo- 

elektrycznej, okapu, 2 szt. szaf metalowych oraz 2 szt. 

stołów metalowych. Realizacja zadania ułatwi  

przeprowadzanie  zebrań, szkoleń, uroczystości oraz  

spotkań dla okolicznych mieszkańców co zintegruje  

lokalną społeczność. Wartość zadania wynosi 20 454,68 

zł, kwota pozyskanego dofinansowania to 10 000,00 zł, 

natomiast wkład własny wynosi 10 454,68 zł.  

W ramach MIAS Gmina Bulkowo realizuje     

również zadanie pn.: „Modernizacja  świetlicy  wiejskiej 
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w miejscowości Sochocino-Praga” W ramach prac 

zostanie wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych, 

położenie struktury, wymiana okien i 1 szt. drzwi, 

docieplenie stropu, zrobienie podbitki, remont ścian 

wewnętrznych i sufitu w pomieszczeniu głównym. 

Realizacja zadania pozwoli na organizację częstszych  

spotkań mieszkańców w większym gronie, wpływając na 

integrację lokalnej społeczności. Wartość zadania wynosi 

20 000,00 zł, a wkład własny to kwota 10 000,00 zł. 

Złożone wnioski  

Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego wraz z budową siłowni plenerowej w m. Nowe Łubki

W marcu 2021 r. Gmina Bulkowo aplikowała 

z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

o dofinansowanie w ramach realizacji zadania 

„Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego wraz z budową 

siłowni plenerowej na działce o nr ewid. 232/4 

w m. Nowe Łubki.” Zakres rzeczowy zadania obejmuje 

wykonanie instalacji oświetlenia istniejącego boiska 

wielofunkcyjnego, a także budowę siłowni plenerowej. 

Wykonanie instalacji oświetlenia będzie polegało na 

ustawieniu wokół płyty boiska 6 słupów 

oświetleniowych, stalowych i zamontowaniu łącznie 

18 opraw oświetleniowych typu LED. Instalacja będzie 

zasilana z istniejącej sieci elektroenergetycznej. 

Planowana  siłownia  plenerowa  będzie składała się  

z  urządzeń: orbitrek + jeździec, wyciąg i krzesło, prasa 

nożna i wioślarz, drabinka i podciąg nóg, ławka 

i prostownik pleców, szachownica, chińczyk, krzesło do 

wyciskania (dla dzieci), prasa nożna (dla dzieci). 

Inwestycja w dużym stopniu przyczyni się do aktywnego 

spędzania czasu, zapewni dostęp do uprawiania sportu 

wszystkim mieszkańcom niezależnie od wieku. Dzięki 

oświetleniu boiska, każdy mieszkaniec gminy będzie 

mógł korzystać z obiektu sportowego o dowolnej porze, 

a także wzrośnie poczucie bezpieczeństwa użytko-

wników. Wartość zadania to 119 678,50 zł, kwota 

wnioskowanych środków wynosi 89 758,00 zł, wartość 

wkładu własnego to 29 920,50 zł. Miejmy nadzieję, że 

pomysł zostanie doceniony i dofinasowanie otrzymamy.    

 
 

 
 

 

„Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Działalność KSOW PROW 2014-2020 – 2021 rok” 

 

Gmina Bulkowo aplikowała w kwietniu 2021 r. 

z wnioskiem dla sołectwa Worowice w ramach 

ogłoszonego konkursu pn.: „Najaktywniejsze sołectwo 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

– Sukcesy widać po sąsiedzku” EDYCJA 2021 pod 

patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Nagrodę będzie mogła przeznaczyć na potrzeby sołectwa. 

Pula nagród finansowych w konkursie wynosi 

maksymalnie 30 000,00 zł: I stopień nagroda do 

10 000,00 zł, II stopień nagroda do 7 500,00 zł, 

III stopień nagroda do 5 000,00 zł, wyróżnienia nagrody 

do 1 000,00 zł. Liczymy na owocne rozstrzygniecie 

konkursu! 

Remont drogi w Krzykosach 

Dzięki wsparciu mieszkańców sołectwa Krzykosy, 

wspólnymi siłami udało się wyremontować kilka 

odcinków dróg gruntowych o łącznej długości 

ok. 1,38 km! Do tego celu posłużył zgromadzony przez 

mieszkańców materiał. Kamień polny oraz gruz 

betonowy, który po uprzednim stłuczeniu został 

wbudowany w drogę, a następnie przysypany żwirem. 

Prace zostały wykonane przez pracowników Gospodarki 

Komunalnej przy pomocy maszyn gminnych z udziałem 

firmy zewnętrznej (transport i  zagęszczanie). Na ten cel 

zostały wydatkowane środki własne z budżetu gminy 

w wysokości ok. 37 900,00 zł. Mamy nadzieję, że teraz 

nawet w największe roztopy będzie można bez problemu 

dotrzeć do posesji, a ciężkie pojazdy i maszyny nie 

zniszczą szybko drogi.  

Dziękujemy za współpracę. 
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Utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Bulkowo 

Trwają prace związane z utrzymaniem dróg 

gruntowych na terenie gminy Bulkowo. Zgodnie 

z podpisaną umową w ramach zadania pn.: ”Dostawa 

kruszyw na potrzeby bieżącego utrzymania dróg 

w Gminie Bulkowo w 2021 roku” została przeznaczona 

pospółka oraz mieszanka kamienna o łącznej masie 

ok. 3 588 ton. Termin wykonania usługi przewidziany 

jest do dnia 31.12.2021 roku lub do wyczerpania 

materiału. Naprawiane są odcinki dróg gruntowych 

ustalonych wcześniej z sołtysami oraz radnymi 

z poszczególnych sołectw. Prace zostały już rozpoczęte 

m.in. w miejscowościach: Krzykosy, Nadułki, Nadułki- 

Majdany, Daniszewo, Włóki, Gniewkowo, Słupca, Nowe 

Łubki, Stare Łubki, Sochocino-Czyżewo, Sochocino- 

Praga, Sochocino-Badurki, Blichowo. 

 
(Sochocino-Czyżewo) 

 

Środki wydatkowane na ten cel pochodzą w całości 

z budżetu Gminy Bulkowo. 

 
(Daniszewo) 

 
(Gniewkowo) 

Pozyskane dofinansowanie dla OSP 

W maju 2021 r. Gmina Bulkowo otrzymała decyzję 

o przyznaniu pomocy finansowej ze środków 

Województwa Mazowieckiego na zadanie OSP-2021 dla 

OSP w Bulkowie i OSP w Nowych Łubkach. 

Przedmiotem dofinasowania jest zakup aparatu 

powietrznego dla OSP w Nowych Łubkach oraz 

wentylatora oddymiającego i piły spalinowej dla OSP w  

Bulkowie. Całkowity koszt zakupu asortymentu dla OSP 

w Nowych Łubkach wynosi 4 000,00 zł, natomiast dla 

OSP w Bulkowie 8 100,00 zł. Wnioskowana kwota 

dofinasowania stanowi 50% kosztów całej inwestycji, 

pozostałą część Gmina Bulkowo sfinansuje ze środków 

własnych. Powyższy sprzęt podniesie sprawność 

ratowniczą jednostek, zapewni także możliwość lepszej 

współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Zwiększenie 

ilości i jakości posiadanego asortymentu umożliwi 

szybsze i sprawniejsze reagowanie w przypadku 

wypadków i przyczyni się do zmniejszenia ich skutków 

dla poszkodowanych. 

Jednostki OSP w gminie Bulkowo otrzymały 

dofinasowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie 

osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do 

punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

Każda z 6. jednostek OSP otrzymała dotację w kwocie 

5 000,00 zł. Wśród asortymentu, który zostanie 

zakupiony przez jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych znajdują się: buty strażackie, rękawice 

specjalne, hełmy strażackie, kominiarki strażackie, 

maseczki ochronne, aparat powietrzny z butlą i maską. 

W dniu 28 maja 2021 r.  została podpisana umowa 

dotycząca dotacji ze Starostwa Powiatowego w Płocku 

w ramach IV Edycji Programu pn. „Zakup sprzętu 

ratowniczego i umundurowania – 2021”. OSP Blichowo 

i OSP Nowe Łubki otrzymały po 1 000,00 zł. 

Przedmiotem dofinasowania jest nowy sprzęt mający 

zastosowanie przy bezpośrednim prowadzeniu akcji 

ratowniczo-gaśniczych, szkolenia specjalistyczne, nowe 

ubrania specjalistyczne, hełmy, ubrania koszarowe, 

ubrania galowe, remont pojazdów i sprzętu 

wykorzystywanego do prowadzenia akcji ratowniczo-

gaśniczych. 

W dniu 17 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Bulkowo 

Gabriel Graczyk wraz z Skarbnik Małgorzatą Atleńską 

uczestniczyli w podpisaniu umowy na dofinasowanie  

remontu garażu dla OSP Blichowo w kwocie 25 000,00 

zł, w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-

2021”. Pozyskana dotacja stanowi 100% planowych 

kosztów inwestycji. Zakres prac remontowych będzie 

obejmował: wymianę pokrycia dachowego, stolarki 

okiennej, a także wymianę istniejącej instalacji 

elektrycznej.  

Gmina Bulkowo nieustanie dąży do podnoszenia 

gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie 

gminy. Aplikowaliśmy po raz trzeci i jak przysłowie 

mówi „do trzech razy sztuka” – przeciekający dach zyskał 

w końcu uznanie w komisji konkursowej.      
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Wnioski o dofinansowanie dla OSP 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bulkowie złożyła 

wniosek o dofinansowanie z Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego na zakup aparatu oddechowego 

oraz kamery termowizyjnej. Wartość całego sprzętu 

wynosi 13 000,00 zł, wnioskowana kwota dofinasowania 

stanowi 90% kosztów inwestycji. Zwiększenie ilości 

i jakości posiadanego asortymentu umożliwi szybszą 

i skuteczniejszą reakcję jednostki OSP na potencjalne 

zagrożenia. Realizacja zadania przyczyni się także do 

zmniejszenia skutków wypadków. 

Kolejny wniosek o dofinansowanie OSP 

w Bulkowie złożyła do Funduszu Składkowego 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Zadanie opiewa 

na kwotę 14 445,00 zł, wkład własny jednostki wynosi 

300,00 zł. Planowany do zakupu asortyment pożarniczy 

przyczyni się do wzmocnienia sprawności operacyjnej. 

Gmina Bulkowo wraz z OSP Bulkowo ubiega się 

również o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup 6 kompletów 

specjalistycznej odzieży. Wnioskowana kwota 

dofinasowania wynosi 17 000,00 zł, ze środków własnych 

gminy  pochodzi  2 000,00 zł,   a  1000,00 zł ze  środków  

OSP Bulkowo. 

Dwa wnioski o dofinansowanie dla jednostek OSP 

zostały złożone do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji. Pierwszy wniosek dotyczy remontu 

strażnicy OSP w Nadułkach na kwotę 13 000,00 zł, 

chodzi o planowaną wyminę drzwi garażowych. 

Wnioskowana kwota dofinasowania wynosi 9 000,00 zł, 

pozostała cześć to wkład własny Gminy Bulkowo. Drugi 

wniosek dotyczy zakupu aparatu oddechowego dla OSP 

w Nowych Łubkach na kwotę 5 100,00 zł, z czego 10% 

to wkład własny gminy. 

 Gmina Bulkowo przygotowuje dokumentację 

projektową w związku z planowanym złożeniem dwóch 

wniosków o dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwszy 

z wniosków będzie dotyczył termomodernizacji garażu 

OSP Blichowo. Druga planowana inwestycja to wymiana 

źródeł ciepła w OSP Pilichówko i Nowe Łubki.  

Gmina Bulkowo podejmuje starania o pozyskanie 

dofinansowania na budowę nowego garażu dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie. Został 

przygotowany projekt budowlany dla tej inwestycji. 

”Kulturowa i turystyczna promocja obiektów oraz terenów zabytkowych Gminy Bulkowo” 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 

Operacja pn. „Kulturowa i turystyczna promocja obiektów oraz terenów zabytkowych Gminy Bulkowo” mająca na celu 

turystyczną, przyrodniczą i kulturową promocję lokalnego dziedzictwa Gminy Bulkowo współfinansowana jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania 9.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 

 
W dniu 15.04.2021 r. nastąpił odbiór zadania 

pn. ”Kulturowa i turystyczna promocja obiektów oraz 

terenów zabytkowych Gminy Bulkowo”, na które OSP 

Bulkowo pozyskało grant w wysokości 9 895,50 zł, bez 

wkładu własnego. W ramach realizacji zadania 

stworzono mini muzeum etnograficzne, w którym  

wystawiono miniatury obiektów zabytkowych i obiektów 

użyteczności   publicznej    Gminy   Bulkowo    (makiety  

miniatur zabytkowych obiektów) obrazujące dawne dzieje 

historyczne.  Ponadto wydano publikację pt. „O historii 

zapisanej w Bulkowie” w ilości 30 szt. W książce 

opublikowano historię lokalnych bohaterów wojennych 

Gminy Bulkowo, walory turystyczne oraz lokalne 

dziedzictwo.  

Operacja zakłada aktywizację, integrację oraz 

wzmacnianie wykorzystania kapitału społecznego 

subregionu poprzez stworzenie mini muzeum 

etnograficznego, w tym miniatur obiektów zabytkowych. 

Publikacja lokalnego dziedzictwa walorów turystycznych, 

historii lokalnych bohaterów wojennych Gminy Bulkowo 

będzie miała ogromny wpływ na wzmocnienie kapitału 

społecznego, natomiast organizowane lekcje edukacyjne 

będą miały wpływ na integrację mieszkańców. Zajęcia 

będą miały korzystny wpływ przede wszystkim na młode 

pokolenie, które lepiej pozna dawne dzieje miejscowości 

Bulkowo. Realizacja projektu będzie miała wieloletnie 

znaczenie, nie tylko dla mieszkańców, ale i również dla 

osób odwiedzających Gminę Bulkowo. 
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Finał Gminnego Konkursu Matematycznego ,,Mistrz Escape Room” 

W dniu 29 kwietnia 2021 roku w Szkole 

Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie odbył się 

Finał Gminnego Konkursu Matematycznego ,,Mistrz 

Escape Room” organizowanego przez w/w szkołę. 

Realizacja projektu możliwa była dzięki wsparciu 

finansowemu fundacji mBank, która udzieliła dotacji na 

zorganizowanie konkursu. Udział w tym wydarzeniu 

wzięli uczniowie klas 5-8 ze szkół Gminy Bulkowo: 

Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach, Szkoła 

Podstawowa w Bulkowie oraz Szkoła Podstawowa 

w Blichowie. 

Pierwszym etapem konkursu było wyłonienie przez 

nauczycieli po dwóch uczniów z każdej klasy, 

szczególnie wyróżniających się wiedzą matematyczną. 

Finał odbył się w Szkole Podstawowej w Blichowie. 

Uczniowie z każdej kategorii wiekowej rywalizowali 

między sobą. Ich zadaniem było wyjście w jak 

najkrótszym czasie z wirtualnego pokoju zagadek. Aby 

tego dokonać musieli rozwiązać różne zadania w oparciu 

o wiedzę matematyczną oraz zdobyć szyfr otwierający 

drzwi. 

W ramach konkursu udało się wyłonić Mistrzów 

ucieczki z Matematycznego Escape Room. Wyniki 

przedstawiają się następująco:   

Kategoria wiekowa: Klasy V 

Mistrz Escape Room -  Justyna Nagórka uczennica 

Szkoły Podstawowej w Blichowie   

Kategoria wiekowa: Klasy VI 

Mistrz Escape Room:  Alicja Adamczak  uczennica 

Szkoły Podstawowej w Blichowie   

Kategoria wiekowa: Klasy VII   

Mistrz Escape Room:  Kacper Krokowski uczeń Szkoły 

Podstawowej w Nowych Łubkach   

Kategoria wiekowa: Klasy VIII   

Mistrz Escape Room:  Szymon Woźniak uczeń Szkoły 

Podstawowej w Blichowie  

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom konkursu 

,,Mistrz Escape Room” i życzymy dalszych sukcesów. 
 

 
 

 

 
 

 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Gmina Bulkowo w 2021 roku zamierza wystąpić do 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem 

o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych 

i innych odpadów pochodzących z działalności  rolniczej” 

W ramach przedsięwzięcia rolnicy, którzy złożyli 

wniosek o usunięcie odpadów pochodzących 

z  działalności rolniczej tj. folii rolniczej, siatki, sznurka 

do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big 

Bag będą mieli możliwość dostarczenia w/w odpadów do 

punktów zbiórki wyznaczonych przez gminę. W ramach 

realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty 

zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym 

zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady 

produkcji rolniczej.  

Przyznanie dotacji na realizację powyższego 

zadania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej umożliwi rolnikom z terenu naszej 

Gminy zniwelować problem związany z odbiorem 

i utylizacją odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej. 
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Prace wykonane przez Gospodarkę Komunalną przy Urzędzie Gminy Bulkowo 

Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy 

Bulkowo wykonała wiosenne profilowanie dróg 

żwirowych w granicach administracyjnych Gminy, 

natomiast w ramach bieżącej konserwacji dróg 

asfaltowych wykonano prace polegające na likwidacji 

ubytków w nawierzchniach bitumicznych masą asfaltową 

układaną na zimno. Ponadto, z uwagi na liczne akty 

wandalizmu, pracownicy Gospodarki Komunalnej 

dokonali przeglądu oraz poprawy uszkodzonego 

oznakowania przy drogach. Zostały również wykonane 

prace porządkowe związane z koszeniem traw na 

gminnych terenach zielonych oraz rowów przy drogach.  

Apelujemy o nie składowanie polnych kamieni przy 

drogach, ponieważ powoduje to uszkodzenia kosiarki, 

a w konsekwencji jej unieruchomienie. Naprawa 

obecnej awarii to koszt ponad 9 000,00 zł  

 
 

 
(dostosowanie pomieszczenia przy garażu OSP Bulkowo 

na szatnię dla strażaków) 

Pracownicy grupy remontowo-budowlanej 

Gospodarki Komunalnej obecnie dostosowują 

pomieszczenie przy garażu OSP Bulkowo na szatnię dla 

druhów oraz pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy na 

archiwum zakładowe. W pierwszym przypadku prace 

polegają na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 

dociepleniu podłogi oraz sufitu, uzupełnieniu ubytków 

w ścianach, położeniu terakoty, wykonaniu nowej 

instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej. Całe 

przedsięwzięcie w znaczącym stopniu ułatwi 

odpowiednie         przechowywanie          umundurowania  

strażackiego oraz zapewni szybszy czas reakcji druhów 

z OSP. Całość zadania jest finansowana z budżetu 

Gminy. 

Przy dostosowaniu pomieszczeń w budynku Urzędu 

Gminy na archiwum zakładowe prace obejmują wymianę  

stolarki okiennej oraz drzwiowej, uzupełnienie ubytków 

i pęknięć ścian, wykonanie nowej instalacji elektrycznej 

oraz oświetleniowej, wykonanie wentylacji i położenie 

terakoty. W ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa 

pomieszczenia piwnicznego na archiwum zakładowe” 

zostaną zakupione nowe regały, na których 

przechowywane będą dokumenty archiwalne. 

Wykonywane przedsięwzięcie jest zgodne 

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z 18 stycznia 2011 roku w sprawie organizacji i zakresu  

działania archiwów zakładowych. Całość zadania jest 

finansowana z budżetu Gminy. 

 
 

(dostosowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy  

na archiwum zakładowe) 

W kwietniu 2021 roku pracownicy Gospodarki 

Komunalnej przeprowadzili prace porządkowe na działce 

gminnej nr 11/16 w miejscowości Nadułki. Prace 

polegały na odtworzeniu ogrodzenia, niwelacji terenu. 

Wycięte zostały krzewy i częściowo poddane pielęgnacji 

drzewa co w znaczącym stopniu wzbogacało estetykę 

w/w działki.  

W maju pracownicy Gospodarki Komunalnej 

wyciągnęli uszkodzoną pompę ze studni głębinowej – 

punktu czerpalnego wody w miejscowości Nowy 

Podleck. Po wykonaniu remontu oraz częściowej 

wymianie instalacji elektrycznej została zamontowana na 

potrzeby rolników z okolicznych miejscowości w celu 

poboru wody do min. stosowania oprysków. Koszt 

całkowity wyniósł około 4,5 tys. zł. 

Prosimy o uważną i prawidłową obsługę 

punktów czerpalnych wody na terenie Gminy 

Bulkowo, w celu uniknięcia kosztownych awarii 

w przyszłości.  
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 Odbiór zużytych opon samochodowych z PSZOK w Bulkowie 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz uchwałą nr 138/XXIII/20 

Rady Gminy Bulkowo z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Bulkowo, właściciele 

nieruchomości w ramach dokonywanej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi mieli 

możliwość dostarczenia na PSZOK zużytych opony 

samochodowych. W związku z coraz bardziej 

narastającym problem z utylizacją zużytych opon, Gmina 

Bulkowo   podjęła   współpracę   z   firmą   TCC  Tadeusz 

Chruścicki, ul. Kościuszki 6 lok. 12, 50-038 Wrocław.  

W ramach nawiązanej współpracy firma w dniu 

29.04.2021 r. odebrała z terenu PSZOK w Bulkowie 

10,14 ton zużytych opon, które zostaną poddane 

procesowi utylizacji.  

W najbliższym czasie Gmina Bulkowo planuje 

zrealizować podobne przedsięwzięcie dotyczące odbioru 

zużytych opon samochodowych z PSZOK w Bulkowie. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do oddawania 

zużytych opon samochodowych do PSZOK, aby nie 

trafiały do lasu lub na dzikie wysypiska.  

Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi 

Od początku 2021 roku w Gminie Bulkowo zostały 

wdrożone zmiany w systemie gospodarki odpadami 

komunalnymi. Wynikają one z nowelizacji ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) oraz są 

konsekwencją rozstrzygnięcia przetargu nieogra-

niczonego na realizację zadania pn. „Odbieranie 

i  zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Bulkowo w okresie od 01.01.2021 r. do 

31.12.2021 roku”.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy 

mieszkańcy mają obowiązek segregacji odpadów. 

Nowe przepisy nie dopuszczają braku prowadzenia 

selektywnej zbiórki odpadów w zamian za podwyższoną 

opłatę.  

Nowe zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dają 

mieszkańcom możliwość częstszego odbioru odpadów 

komunalnych, który odbywa się w następujący sposób 

(zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez firmę 

Remondis): 

1.  Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne/pozostałości po segregacji oraz bioodpady 

z częstotliwością:   

a) zabudowa jednorodzinna – 1 raz w miesiącu, 

a w okresie od kwietnia do października – 1 raz na dwa 

tygodnie, 

b) zabudowa wielolokalowa – 1 raz w miesiącu, 

a w okresie od kwietnia do października – 1 raz na 

tydzień,  

2.  Odpady zbierane w sposób selektywny 

z częstotliwością: zabudowa jednorodzinna 

i wielolokalowa – 1 raz w miesiącu. 

Ustawa przewiduje także dla właścicieli 

nieruchomości jednorodzinnych zniżkę za posiadanie 

kompostownika. Właściciel takiej nieruchomości, który 

zadeklaruje, że posiada przydomowy kompostownik 

i będzie w nim kompostował bioodpady może być 

zwolniony w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w  wysokości 1,00 zł od stawki 

obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi liczonej od każdego mieszkańca. 

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Bulkowo 

stawka za odbiór i za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w naszej gminie wynosi: 20,00 zł 

miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są 

w sposób selektywny. 

Ze względu na dużą ilość pytań o stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi prezentujemy 

w poniższej tabeli wysokość opłat na terenie Powiatu 

Płockiego: 
 

 

Obowiązek segregacji dla wszystkich mieszkańców 

niesie za sobą wiele korzyści, a mianowicie:  

- Ograniczenie masy odpadów zanieczyszczających 

środowisko. 

- Zwiększenie świadomości ekologicznej. 
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Gmina Stawka w 2020 r. Stawka w 2021 r. 

Bielsk 24,00 zł 24,00 zł 

Bodzanów 20,00 zł 23,00 zł 

Brudzeń Duży 25,50 zł 29,00 zł 

Bulkowo 16,00 zł 20,00 zł 

Drobin 23,00 zł 23,00 zł 

Gąbin 27,00 zł 27,00 zł 

Łąck 26,00 zł 33,00 zł 

Mała Wieś 19,00 zł 19,00 zł 

Nowy 

Duninów 

15,00 zł 21,00 zł 

Radzanowo Do końca lutego 

2020 r. – 15,00 zł, 

od 1 marca 2020 r. 

– 26,00 zł 

26,00 zł 

Słubice 27,00 zł 26,00 zł 

Stara Biała 25,00 zł 25,00 zł – umowa 

do 30.06.2021 r. 

Staroźreby 26,00 zł 26,00 zł 

Słupno 29,00 zł Od kwietnia 11 zł 

za m3 zużytej 

wody/średnia 

wyliczona za I 

kwartał 2021 r. 

Wyszogród 24,00 zł 24,00 zł 



- Wyrobienie nawyków porządku, oszczędności 

i gospodarności. 

- Ograniczenie zagrożenia dla środowiska i zdrowia 

człowieka. 

- Pozyskanie surowców wtórnych. 

- Niższe zużycie surowców naturalnych. 

- Uporządkowanie gospodarki odpadami. 

- Tańszy system selektywnej zbiórki odpadów. 

Pamiętajmy, że właściwa segregacja nic nie 

kosztuje, a dzięki niej wiele możemy zyskać. Segregując 

odpady wspieramy przede wszystkim środowisko, dajemy 

drugie życie pozornie zużytym produktom, ale także 

możemy mieć wpływ na ograniczenie kosztów, które 

ponosimy na co dzień. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dzikie wysypiska na terenie Gminy Bulkowo 

Dzikie wysypiska to nielegalne miejsca 

składowania odpadów. Odpady w takich miejscach nie są 

zabezpieczone, powodują często skażenie gleby i wody. 

Są siedliskiem wielu bakterii chorobotwórczych, a także 

groźnych grzybów. Ponadto zapewniają idealne warunki 

dla rozwoju much, komarów i szczurów, a zalegające tam 

odpady są często źródłem nieprzyjemnych zapachów. 

Pomimo, że obowiązująca ustawa o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli 

nieruchomości oraz zarządców terenu obowiązek dbania 

o czystość i porządek na terenie nieruchomości, 

to proceder nieustannie powstających nowych 

nielegalnych wysypisk śmieci istnieje nadal i stanowi 

poważny problem w naszej gminie. 

Niestety, zmaganie się z dzikimi wysypiskami 

śmieci jest jak walka z wiatrakami, która pochłania 

znaczne środki finansowe z budżetu gminy Bulkowo. 

Tylko w ostatnim czasie pracownicy Gospodarki 

Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo doprowadzili  

do likwidacji kilku takich nielegalnych miejsc 

składowania odpadów. Wśród porzuconych odpadów 

najczęściej można znaleźć stare meble, zużyty sprzęt 

RTV-AGD, odpady poremontowe, opony, a nawet 

wyroby zawierające azbest (eternit). 

Wiadomym jest, że takich działań dopuszczają się 

również osoby „przejezdne”, ale przede wszystkim są to 

mieszkańcy naszej gminy. Trudno zrozumieć motyw 

podejmowania tak nieodpowiedzialnych działań. Tym 

bardziej, że tego typu odpady problemowe mogą oddać w 

ramach dokonywanej opłaty za gospodarowanie     

odpadami    komunalnymi     do    Punktu Selektywnego 
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Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

znajdującego się w miejscowości Bulkowo- Kolonia. 

Natomiast w przypadku wyrobów zawierających azbest 

mieszkańcy mają możliwość zgłoszenia posiadania takich 

wyrobów w ramach prowadzonego co roku naboru 

wniosków na zadnie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Bulkowo”.  

Pamiętajmy, że czystość i porządek w naszej 

gminie służy nie tylko estetyce, ale także naszemu 

zdrowiu i dobremu samopoczuciu. To od nas samych 

zależy czy zdrowe i przyjazne będzie otaczające nas 

środowisko. 

Pamiętajmy, że osobie, której zostanie 

udowodnione nielegalne pozbywanie się odpadów grozi 

administracyjny nakaz usunięcia tych śmieci. Nielegalne 

pozbywanie się odpadów stanowi wykroczenie, za które 

kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny. 

W przypadku zauważenia nielegalnego 

wyrzucania odpadów należy natychmiast powiadamiać 

Policję, która podejmie interwencję. Sprawę dzikiego 

wysypiska można również zgłosić do Gospodarki 

Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo do osób, 

które odpowiedzialne są za utrzymanie czystości 

i porządku w gminie. 

Po zlokalizowaniu dzikiego wysypiska zostaną 

podjęte wszelkie działania identyfikujące odpowiedzial-

nego za porzucenie odpadów, a następnie wyciągnięte 

konsekwencje. Osoby odpowiedzialne za powstanie 

dzikiego wysypiska mogą zostać ukarane finansowo 

i zostaną zobowiązane do uprzątnięcia odpadów. 

Uwaga: 
Opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 roku wszyscy mieszkańcy 

powinni dokonywać na odrębny rachunek bankowy: 

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.  

Przypominamy: 
Wszyscy właściciele nieruchomości, powinni w tym roku złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby, które nie dopełniły jeszcze tego obowiązku proszone są o jak 

najszybsze zgłoszenie się do Urzędu Gminy Bulkowo – Biuro Podawcze (pok. 23, wejście od strony banku) 

i złożenie w/w dokumentu. W związku z brakiem przedłożenia stosownych dokumentów tj. deklaracji mieszkańca 

Gminy Bulkowo o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściwy organ będzie 

prowadził postępowanie administracyjne. 

 



Z życia biblioteki… 

XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w Bulkowie 

 
W dniu 26 maja 2021 r. w Bulkowie odbyła się 

inauguracja jubileuszowego XX Ogólnopolskiego 

Tygodnia Czytania Dzieciom, który w tym roku odbywa 

się pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów!”. 

W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt 

Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk, Grono Pedagogiczne 

oraz grupa przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej 

w Bulkowie.  

 
Wspólne czytanie dzieciom rozpoczął Wójt Gminy 

Bulkowo  Gabriel  Graczyk,  który  zaprezentował  wiersz 

Agnieszki Nożyńskiej pt. „Grześ bohater”. Następnie 

Bibliotekarka Pani Magdalena Warda, przeczytała 

opowiadanie Ireny Landau pt. „Lenka i magiczne 

drzewo”. Kolejno został zaprezentowany przez Dyrektor 

Biblioteki Natalię Maćkiewicz wiersz Juliana Tuwima 

pt. „Ptasie radio”, po którym dzieci miały za zadanie 

naśladować ptaki oraz zatańczyć wspólnie do piosenki  

pt. „Kaczuchy”. Po tym energetycznym przerywniku, 

zebrani powrócili do czytania polskich autorów. Tym 

razem wyjątkowe opowiadanie Wandy Chotomskiej 

pt. „Dziura w moście” przeczytał Wójt Gminy. Następnie 

kolejno w świat wierszy Jana Brzechwy zabrała dzieci 

Magdalena Warda pracownik Biblioteki w Bulkowie, 

która zaprezentowała wiersz pt. „Żuk”, Małgorzata 

Jóźwiak nauczycielka wychowania przedszkolnego ze 

Szkoły Podstawowej w Bulkowie przedstawiła 

opowiadanie Marty Krzemińskiej pt. „Lolek, Julek i tort”, 

które dzieci z uwagą wysłuchały. Na zakończenie nastąpił 

powrót do Tuwima i wiersz pt. „Skakanka” przeczytany 

przez Dyrektor Biblioteki, która również na koniec 

spotkania zaprosiła do wspólnej piosenki 

pt. „Lokomotywa”. Utwór porwał wszystkich Gości oraz 

dzieci do zrobienia długiego pociągu.  Na pożegnanie 

każdy otrzymał urodzinowe cukierki oraz zakładki 

do książek.  

 

Konkurs „Znajdziesz mnie w bibliotece pełnej zagadek!” 

W dniach 8-15 maja 2021 r. obchodzony był  

XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, w tym roku pod 

hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Z tej okazji 

w bibliotece w Bulkowie przeprowadzony został konkurs 

dla Czytelników, który odbył się w formule on-line 

pt. „Znajdziesz mnie w bibliotece pełnej zagadek!”. 

Przygotowane zostały zagadki, rebusy, łamigłówki,  

m.in. dotyczące biblioteki, książek i filmów, ale  nie  

tylko. Zagadki udostępniane były codziennie  na  profilu 

Biblioteki w Bulkowie na Facebooku. Każdego dnia 

wygrywała jedna osoba, która udzieliła pierwsza 

prawidłowej odpowiedzi w poście. Dziękujemy wszystkim 

za aktywny udział, a w szczególności gratulujemy 

zwycięzcom, kolejno: Panu Jakubowi oraz Paniom 

Agnieszce, Marii, Izabeli oraz Annie. Wszystkim 

laureatom wręczyliśmy nagrody w postaci metalowego 

sejfu w kształcie książki. 
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„Mała Książka - Wielki Człowiek” w Nowych Łubkach 

Filia Biblioteczna w Nowych Łubkach kolejny rok 

bierze udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej 

„Mała książka - wielki człowiek”. Ma ona na celu 

zachęcenie rodziców do odwiedzenia z dziećmi biblioteki 

i codziennego im czytania. Każde dziecko w wieku 

przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki otrzyma 

w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę pt. 

„Pierwsze czytanki dla...”, broszurę dla rodziców 

„Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do 

biblioteki” oraz kartę Małego Czytelnika  jest to specjalna 

karta biblioteczna do zbierania naklejek za wypożyczone 

książki. Dzięki tej akcji dzieci poznają ważne miejsce na 

czytelniczej mapie dzieciństwa, czyli bibliotekę. Jesteśmy 

pewni, że w tym roku jeszcze więcej przedszkolaków 

oraz ich rodziców zapała miłością do książek i czytania. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kampanii 

i odwiedzenia Biblioteki w Nowych Łubkach.  

Terapeuta ds. uzależnień służy pomocą mieszkańcom Gminy Bulkowo 

Po krótkiej przerwie związanej z obostrzeniami, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, funkcjonuje 

ponownie w Urzędzie Gminy Bulkowo, jak w minionych latach Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień, finansowany 

przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bukowo. Spotkania odbywają 

się przy zachowaniu reżimu sanitarnego w I i III piątki miesiąca w godz. 14.00-18.00 

Wszystkich mieszkańców z terenu Gminy Bulkowo zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnej porady oraz 

pomocy prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami GOPS Bulkowo pod numer tel. 24 265 20 13 wew. 13. 

 Bezpłatny System Informacji dla mieszkańców
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Wydawca: 

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

 


