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Klub Seniora w Bulkowie 

   
Od 2 sierpnia 2021 r. funkcjonuje Klub Seniora w Bulkowie, który mieści się w budynku byłej Szkoły 

Podstawowej w Nowych Krubicach. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.  

           Do Klubu Seniora uczęszcza 20 osób powyżej 60-tego roku życia. Celem Klubu jest zapewnienie wsparcia 

seniorom poprzez aktywizację, rehabilitację, aktywność ruchową i edukacyjną, w zależności od potrzeb 

i zainteresowań uczestników. Klubowicze mają do dyspozycji trzy sale: 

1) rehabilitacyjną, gdzie znajduje się odpowiedni sprzęt do rehabilitacji; ćwiczenia przeprowadzane są pod okiem 

wyspecjalizowanego rehabilitanta; 

2) wypoczynkową - w tej sali znajdują się fotele masujące, dzięki którym seniorzy mogą się zrelaksować i odprężyć 

oraz kanapy, fotele, gry planszowe, karty i książki; 

3) salon z aneksem kuchennym - to tutaj seniorzy spędzają 

najwięcej czasu, jedzą wspólnie obiad, wykonują różnego 

rodzaju prace plastyczne i artystyczne. 

Nasi Seniorzy to wspaniali ludzie, którzy żadnych 

wyzwań się nie boją i po raz kolejny udowodnili, że na naukę 

nigdy nie jest za późno. Wzięli udział już w wielu warsztatach, 

m. in. w zajęciach komputerowych, smartfonowych 

i kulinarnych. Bardzo chętnie biorą udział w zajęciach 

artystycznych i plastycznych, dotyczących m. in. wykonywania 

i malowania puzzli dla dzieci z oddziału przedszkolnego, lasu 

w szkle, „łapaczów snów”, lepienia aniołków z masy solnej itp. 

Uczestnicy Klubu Seniora są bardzo aktywni ruchowo 

i z ogromną motywacją i determinacją chodzą na spacery 

z kijkami, tzw. nordic walking. Dla Klubowiczów przewidziane 

są spotkania ze specjalistami, zajęcia muzyczne, taneczne, 

uroczystości okolicznościowe, spotkania w plenerze, wycieczki 

oraz wiele innych. Zachęcamy do odwiedzenia i śledzenia 

klubowego fanpage’a "Klub Seniora Bulkowo" na portalu 

Facebook. To tutaj Państwo możecie oglądać na bieżąco 

poczynania naszych seniorów. 
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Festyn w Bulkowie 

W dniu 12 września 2021 r. odbył się Festyn 

w Bulkowie promujący szczepienia przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2, zorganizowany wspólnie z Kołami 

Gospodyń Wiejskich z terenu Naszej Gminy. Tego dnia 

odbył się także happening zorganizowany przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Bulkowie, podczas którego 

został odsłonięty mural Stanisława Lema w ramach 

projektu „ArtFuturo – artystyczna fuzja pokoleń 

w Bulkowie”. To kolejna nowa, świetna inicjatywa 

w gminie Bulkowo. 

 
Bogatą gamę atrakcji przygotowały Koła 

Gospodyń Wiejskich. Wśród nich znalazł się 

m.in.: turniej tenisa stołowego, pokaz ratownictwa 

medycznego, specjalnie przygotowana strefa zabaw dla 

dzieci. Świetną atrakcją były alkogogle oraz gra bingo. 

Na stoiskach KGW można było spróbować swojskiego 

jadła, pysznych ciast, waty cukrowej oraz popcornu, 

a także rozgościć się w kawiarni „Pod Chmurką”. 

Najmłodsi kręcili się na karuzeli, skakali na eurobungee. 

Jak zwykle ogromną popularnością cieszyła się pyszna 

grochówka.  
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Festyn był także doskonałą okazją, by wręczyć nagrody 

w  rozstrzygniętych konkursach: „Czytelnik Roku 2021”, 

„O pióro Wójta Gminy Bulkowo” oraz w Turnieju Tenisa. 

Niesamowitych wrażeń dostarczyły „Czaderki 

i Kruszyny” oraz „Skorp Dance Studio Płońsk”. Wystąpiły 

również dzieci ze szkół podstawowych Gminy Bulkowo. 

Swoim wokalem umilili czas „The Voice Orkiestra” 

i solistka Natalia Pęcherzewska. Wieczorem wystąpił 

zespół „DEJW” ze swoimi przebojami takimi, jak np. „Na 

zachętę”, „Dołeczki” oraz panowie z „The Brothers”, 

którzy porwali publiczność do tańca. 

 



 
Podczas Festynu mieszkańcy mogli wziąć udział 

w Narodowym Spisie Powszechnym, skorzystać 

z możliwości przystąpienia do programu „Czyste 

Powietrze”, uzyskać pomoc w ramach poradnictwa 

rolniczego na stoisku KRUS oraz MODR. Ponadto 

pracownicy ZUS oferowali pomoc przy założeniu profilu 

PUE ZUS oraz złożeniu wniosku Dobry Start 300+. 

W godzinach od 14.00 do 19.00 w Mobilnym 

Punkcie Szczepień zorganizowanym przez NZOZ 

MEDICINES   Kazimierz   Przepiórski   wszyscy   chętni  
 

mogli zaszczepić się przeciwko Covid-19. Przy tym 

udzielane były porady pielęgniarskie wraz z pomiarem 

ciśnienia tętniczego. Na osoby zaszczepione w naszym 

punkcie czekały specjalne upominki. 

 
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc 

przy organizacji Festynu KGW z Bulkowa, Nadułek, 

Włók i Worowic, a także druhom OSP oraz patrolom 

z Posterunku Policji z Bodzanowa za zabezpieczanie 

imprezy pod względem bezpieczeństwa.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Bulkowo  

Pragniemy Państwu przypomnieć, że w dniu 18 lutego 

2014 r. Uchwałą Nr 278/XXXII/14 Rada Gminy Bulkowo 

przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Bulkowo. Obejmuje on część obszaru miejscowości 

Bulkowo  usytuowaną  między  drogą  gminną  obok  byłego  

GS-u, drogą powiatową przebiegającą przez centrum Bulkowa 

(ul. Płocka) i drogą prowadzącą do Bodzanowa. 

Mpzp porządkuje przestrzeń i wyznacza działki 

budowlane, na których powstać mogą np. drogi, sklepy czy 

domy mieszkalne i na jego podstawie można bezpośrednio 

otrzymać decyzję i pozwolenie na budowę. Dzięki niemu 

centralna część Bulkowa może rozwijać się szybciej, 

w większym zakresie usług i budynków zabudowy 

mieszkaniowej, bez zbędnej formalności. 

Reasumując, zaletą mpzp jest fakt, że od razu 

znajdziemy wszystkie informacje dotyczące przeznaczenia 

terenu miejscowości Bulkowo. Wart uwagi jest także czas 

trwania inwestycji (np. budowy domu), który skraca się 

wówczas o kilka miesięcy, ponieważ nie musimy ubiegać się o 

warunki zabudowy. Zatem wszystkich zainteresowanych 

zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail 

z pracownikami Urzędu Gminy Bulkowo w celu uzyskania 

szczegółowych informacji dotyczących możliwości budowy 

domu, bądź świadczenia usług w centrum miejscowości 

Bulkowo w ramach uchwalonego mpzp. 
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Przypominamy, że funkcjonuje 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. 

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. 24 265 20 26.  

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICINES”- Kazimierz Przepiórski, Nowe Łubki 5A, tel. 24  265 

13 12. 
 



INWESTYCJE 

Dofinasowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

Gmina Bulkowo otrzymała dofinasowania z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

w Warszawie w ramach Mazowieckiego Instrumentu 

Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021. 

Udało się pozyskać 89 758,00 zł na realizację zadania 

„Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego wraz z budową 

siłowni plenerowej na działce o nr ewid. 232/4 

w m. Nowe Łubki”, co stanowi 61,33 % przewidywanych 

kosztów inwestycji.  

Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji 

oświetlenia istniejącego boiska wielofunkcyjnego, a także 

budowę siłowni plenerowej. Powstanie 6 słupów 

oświetleniowych, stalowych z 24 oprawami 

oświetleniowymi typu LED. Instalacja będzie zasilana 

z istniejącej sieci elektroenergetycznej. 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).  

Gmina Bulkowo otrzymała również pomoc 

finansową na to zadanie z Powiatu Płockiego 20 000,00 

zł, kwota ta zostanie przeznaczona na wykonanie 

instalacji oświetleniowej. Przewidywana wartość całej 

inwestycji to około 150 000,00 zł, w tym środki z budżetu 

Gminy Bulkowo około 40 000,00 zł. Zadanie powinno 

zostać zrealizowane do końca 2021 r. 

Wnioski złożone w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji 

samorządów. Pierwszy pilotażowy nabór wniosków trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. Gmina Bulkowo złożyła 

3 wnioski o dofinansowanie jako jednostka samorządu terytorialnego oraz 1 wniosek poprzez Związek Gmin 

Regionu Płockiego. 

Rozbudowa dróg gminnych (ul. Wschodnia, ul. Północna, ul. Kredytowa), gm. Bulkowo 

Przedmiotowe zadanie obejmuje rozbudowę 3 ulic: 

Wschodniej, Północnej i Kredytowej na osiedlu 

mieszkaniowym w miejscowości Bulkowo-Kolonia. 

W ramach inwestycji będzie wykonana asfaltowa 

nawierzchnia jezdni oraz zjazdy publiczne z mieszanek 

mineralno-asfaltowych, chodniki i zjazdy indywidualne o 

nawierzchni z kostki betonowej, pobocza,  wyniesione 

przejście dla pieszych z latarnią solarną, a także próg 

wyspowy na ul. Kredytowej i ul. Północnej. Planowany 

jest również remont wodociągu. Przewidywana wartości 

inwestycji: 3 283 495,82 zł brutto. Kwota 

wnioskowanych środków (95% dofinansowania): 

3 119 321,03 zł brutto. 

 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo-Etap II część biologiczna 

Przedmiotem ww. inwestycji są: remont reaktora 

biologicznego wraz z wymianą wyposażenia 

technologicznego; budowa nowego osadnika wtórnego; 

przebudowa istniejącego osadnika na zagęszczacz osadu; 

wymiana dmuchaw; wymiana workownicy na prasę do 

odwadniania osadów; zakup sprzętu asenizacyjnego 

(ciągnik wraz z wozem asenizacyjnym); 

zagospodarowanie terenu wokół, budowa drogi 

dojazdowej; bieżąca konserwacja budynku socjalno-

technicznego; termomodernizacja budynku socjalno-

technicznego; wykonanie ogrodzenia.   

Przewidywana wartości inwestycji: 3 474 145,89 zł brutto 

Kwota wnioskowanych środków: 1 974 145,89 zł brutto 

Pozostałe środki tj. 1 500 000,00 zł zostały już pozyskane 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody na działce o nr ewid. 308 w miejscowości Nowe Łubki 

Ogólny zakres robót obejmuje: wymianę układu 

technologicznego wraz z robotami towarzyszącymi; 

wymianę instalacji elektrycznej wraz z dostawą 

przewoźnego agregatu prądotwórczego i ogrzewaczy 

elektrycznych, termomodernizację budynku, wykonanie 

opaski z kostki brukowej betonowej oraz wymianę 

ogrodzenia (w tym bramy, furtki). 

Przewidywana wartości inwestycji: 1 530 278,75 zł brutto 

Kwota wnioskowanych środków (95% dofinansowania): 

1 453 764,81 zł brutto. 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Bulkowo 

(wniosek złożony poprzez Związek Gmin Regionu Płockiego) 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 

z przyłączami, w granicach pasa drogowego, w drodze 

powiatowej nr 2949W Bulkowo-Osiek-Krubice oraz 

przepompownią ścieków o parametrach:  

- długość projektowanej kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej śr. 200 PVC-U wynosi 1 510,5 m; 

- długość projektowanej kanalizacji tłocznej śr. 90PE 

wyniesie 502 m. 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

w miejscowościach Bulkowo-Kolonia i Bulkowo 

o długości 213,3 m. 

 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Bulkowo-Kolonia o długości 205,5 m. 

Przewidywana wartości inwestycji: 3 783 787,63   

zł brutto. Kwota wnioskowanych środków (95% 

dofinansowania): 3 594 598,25 zł brutto. 
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Podpisane umowy  

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo w 2021 roku”

W dniu 13.09.2021 r. Wójt Gminy Bulkowo 

Gabriel Graczyk wraz z Zastępcą Skarbnika Aliną 

Strzelczak uczestniczyli w podpisaniu umowy 

Nr 2458/21/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 2021 roku”. Dotacja 

w kwocie 30 000,00 zł stanowi 100% kosztu 

kwalifikowanego brutto. Zadanie będzie realizowane do 

połowy października 2021 roku.  
 

 

 
 

 „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” 

W czerwcu 2021 r. Gmina Bulkowo aplikowała 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego o środki w ramach naboru do projektu 

pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, 

nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. 

W dniu 20 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy wraz 

z Zastępcą Skarbnika podpisali aneks do umowy 

partnerstwa z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego programu 

przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania 

zdalnego. Z terenu naszej gminy dofinasowanie 

otrzymała Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

w Bulkowie. Realizacja przedmiotowego zadania będzie 

polegała na zakupie niezbędnego oprogramowania 

umożliwiającego naukę zdalną: m.in. komputerów 

stacjonarnych, monitorów interaktywnych, drukarek, 

urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów, projektorów 

multimedialnych, oprogramowania interaktywnego 3D. 

Program zakłada także przeprowadzenie 

specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli.  

Wniosek Gminy Bulkowo zajął zaszczytne 

14 miejsce na liście rankingowej z wynikiem 89,13 

punktów na 100 punktów możliwych do uzyskania. 

 

Pozostałe złożone wnioski 

Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck Etap 2 

Gmina Bulkowo aplikuje o środki  

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok na 

realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej 

nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck Etap 2”. 

Wartość kosztorysowa robót to 1 017 605,76 zł brutto 

a maksymalne możliwe dofinansowanie wynosi 80% 

kosztów kwalifikowalnych. Zaprojektowany jest odcinek 

drogi o długości 1 582,20 m o nawierzchni bitumicznej,  

szerokości 3,5 m,  przeznaczonej do ruchu w obu 

kierunkach wraz z mijankami, z  wykonaniem 

obustronnych poboczy z mieszanki kamiennej. 

Odwodnienie drogi będzie polegało na  wykonaniu 

jednostronnego rowu odprowadzającego wody opadowe. 

Planowane jest również wykonanie chodnika  przy 

figurce z kostki brukowej betonowej. Przewiduje się 

wycinkę drzew i krzewów z pasa drogowego, usunięcie 

karp oraz dokonanie nasadzeń zastępczych w pasie 

drogowym. W ramach zadania uwzględniono również 

wykonanie oznakowania pionowego: znaki nakazu, 

zakazu, ostrzegawcze i informacyjne oraz przeniesienie 

istniejącego przystanku autobusowego do nowej 

lokalizacji, co poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

W dniu 23 lipca 2021 r. Gmina Bulkowo złożyła 

wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie 

zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności  rolniczej”.  

W przypadku uzyskania dofinansowania rolnicy, 

którzy złożyli wnioski 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. Rolnicy we własnym 

zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady 

produkcji rolniczej.  
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Realizacja programu  „CZYSTE POWIETRZE” w Gminie Bulkowo 

W ramach porozumienia zawartego 

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomiony został 

punkt konsultacyjno-informacyjny, z którego mogą 

korzystać mieszkańcy Gminy Bulkowo zainteresowani 

złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

Punkt konsultacyjny mieści się w budynku Urzędu 

Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo, pok. 

1 (parter). 

Z usług w Punkcie można korzystać, najlepiej po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w dniach: 

Wtorek: 7:15 - 12:15 oraz Czwartek: 12:00 - 17:00. 

Obsługą punktu konsultacyjnego zajmuje się Iwona 

Dominiak     –     kontakt      telefoniczny:     573 488 983,  

mail: czystepowietrze@bulkowo.pl 

Pomoc jest udzielana w zakresie: 

 rejestracji na Portalu Beneficjenta, wypełnieniu 

i wysłaniu wniosku w formie elektronicznej, 

 zapoznania z zasadami Programu „Czyste 

Powietrze” i dokumentami z nimi związanymi, 

 wsparcia przy skompletowaniu wniosku 

o dofinansowanie, 

 weryfikacji samodzielnie sporządzonego 

i przedłożonego w Urzędzie Gminy wniosku pod kątem 

kompletności i spełnienia wymagań formalnych, 

weryfikacja poprawności rachunkowej, prawidłowości 

dołączonych dokumentów. 

Sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bulkowo

Gmina Bulkowo posiada na sprzedaż nieruchomości gruntowe 

z przeznaczeniem na cele budowlane, położone w miejscowości 

Worowice. Są to 4 działki o następujących numerach ewidencyjnych: 

 84/9   o pow. 1284 m² 

 84/10 o pow. 1308 m² 

 84/11 o pow.   989 m² 

 84/12 o pow.   925 m² 

W sąsiedztwie działek znajduje się budynek mieszkalny i grunty 

niezabudowane. Więcej informacji na temat przetargów można uzyskać 

pod nr tel. 24 265-20-13 wew. 10. 

25 rocznica nadania Szkole Podstawowej w Blichowie imienia Armii Krajowej

W dniu 15 czerwca w Szkole Podstawowej imienia 

Armii Krajowej w Blichowie miało miejsce historyczne 

wydarzenie - 25 rocznica nadania szkole imienia Armii 

Krajowej. Swoją obecnością Jubileusz uświetnili 

znakomici goście m.in. major Katarzyna Nowakowska 

(pseudonim Kasia) – żołnierz Armii Krajowej, 

sanitariuszka III Batalionu Pancernego AK, odznaczona 

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Pani 

Major opowiedziała historię Powstania Warszawskiego, 

w którym czynnie brała udział.  

W obecności zgromadzonych gości m. in.: 

przedstawiciela Starosty Płockiego Mariusza Bieńka - 

Karoliny Koper Dyrektor Wydziału Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji w Starostwie w Płocku, 

byłego Dyrektora Szkoły Tadeusza Kozińskiego 

(za czasów którego nadano imię), przedstawicieli 

zaprzyjaźnionych szkół, Rodziców, Uczniów oraz 

Absolwentów szkoły nastąpiło uroczyste odsłonięcie 

muralu namalowanego przez nauczycieli, 

upamiętniającego to historyczne wydarzenie. Uczniowie 

przedstawili również okolicznościowy program 

artystyczny, który przesłaniem dostarczył wszystkim 

Gościom wspaniałych emocji.  

Była to żywa lekcja historii i ważne wydarzenie dla 

całej społeczności lokalnej. Życzymy odwagi i siły 

płynącej z postawy Patrona, podtrzymywania pamięci 

o Żołnierzach Armii Krajowej. Wspaniały mural, który 

udało się wykonać wspólnymi siłami jest przykładem 

takiej postawy. 
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Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 

to system informacji o źródłach ogrzewania budynków 

w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie 

starych pieców, a tym samym walkę ze smogiem. 

Za budowę systemu odpowiada Główny Urząd Nadzoru 

Budowlanego. Baza ta ruszyła 1 lipca 2021. Zgodnie 

z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

oraz o CEEB (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) w deklaracji 

trzeba podać takie informacje, jak: 

 metryka budynku (adres nieruchomości), 

 rodzaj zainstalowanego źródła ciepła (wybiera się 

z listy - w przypadku deklaracji elektronicznej), 

 funkcji źródła ciepła (ogrzewanie (c.o.)/podgrzewanie 

wody (c.w.u.) 

 w przypadku kotła na paliwa trzeba podać dodatkowo 

klasę kotła i rodzaj paliwa, 

 numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie), 

 adres e-mail (opcjonalnie). 

Deklarację do CEEB można złożyć online poprzez portal  

ZONE: www.zone.gunb.gov.pl należy kliknąć w przycisk 

 „złóż deklarację”, system krok po kroku przeprowadzi 

przez cały proces składania formularza (formularz A 

dotyczy budynków i lokali mieszkalnych, formularz B – 

niemieszkalnych). 

Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą 

złożyć przez Internet osoby, które posiadają profil 

zaufany albo e-dowód. Osoby, które nie mają możliwości 

wysłania deklaracji drogą on-line, mają możliwość 

złożenia deklaracji w wersji papierowej. Wypełniając 

formularz odręcznie i wysyłając go pocztą albo 

doręczając osobiście do właściwego ze względu na 

umiejscowienie domu - urzędu gminy,  urzędnik 

wprowadzi dane do systemu. 

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie 

urządzeń do ogrzewania budynków, to: 

 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach 

nowo powstałych,  

 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), 

w przypadku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 

30 czerwca 2022. 

Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Świadczenie "Dobry Start" 300+.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie 

informuje, że: od 1 lipca 2021 roku realizatorem 

rządowego programu „Dobry start” (300+) jest 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według nowych 

zasad, wnioski o świadczenie dobry start można składać 

do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata 

przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie 

w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

 Wnioski  drogą on-line  można składać, tak jak w 

latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal 

informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie 

https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość 

elektroniczną lub portal PUE ZUS. 

W dniach 13 lipca oraz 14 i 15 września 2021 roku, 

w ramach podjętej współpracy z Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych, w szkołach z terenu Gminy zorganizowano 

punkty wsparcia, w ramach którego pracownicy ZUS  

pomagali zakładać mieszkańcom profil PUE oraz służyli 

pomocą w elektronicznym wypełnianiu wniosku w ramach 

programu Dobry Start 300+.  

Wspólne działania Urzędu Gminy w Bulkowie oraz 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych miały na celu  pomoc 

mieszkańcom, zwłaszcza tym wykluczonym 

cyfrowo,  złożyć bezbłędnie wniosek i otrzymać 

świadczenie w krótkim czasie. 

Bon Turystyczny 

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla 

polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku 

z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią 

COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi 

hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce. Polski Bon 

Turystyczny ma formę elektronicznego bonu, ważnego 

do końca marca 2022 r. Świadczenie w formie bonu 

turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które 

przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek 

wychowawczy Rodzina 500+. 

Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 

500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością 

przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł. 

Aby skorzystać ze świadczenia w formie bonu, 

wystarczy mieć profil na Platformie Usług 

Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). 

Stypendia Wójta Gminy Bulkowo 

W dniu 25 czerwca 2021 r. podczas uroczystego 

zakończenia roku szkolnego we wszystkich 3 szkołach 

z terenu naszej gminy Wójt Gminy Bulkowo Gabriel 

Graczyk wraz z Inspektor ds. edukacji – Katarzyną 

Garstką wręczyli stypendia. Obdarowani zostali 

uczniowie, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce 

– średnią ocen minimum 5,0 i wzorowe zachowanie 

w II semestrze. W tym roku po raz kolejny grono 

stypendystów powiększyło się. Tym razem 58 uczniów 

otrzymało stypendia Wójta Gminy Bulkowo na łączną 

kwotę 8 700,00. Jest to nowy rekord w gminie Bulkowo!  

Wójt Gminy pogratulował nagrodzonym 

wspaniałych wyników w nauce oraz życzył wytrwałości 

w dążeniu do pozyskiwania wiedzy, przytaczając słowa 

Thomasa Alvy Edisona – „Sukces przychodzi jedynie do 

tych którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jego 

nadejścia”. Serdecznie gratulujemy wszystkim 

Stypendystom, Rodzicom i Pedagogom. 
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Lista uczniów SP Bulkowo, którzy otrzymali stypendia: 

1. Adamiak  Maja  

2. Pikoń  Szymon  

3. Godziemski  Wojciech  

4. Niemirowska  Natalia  

5. Pydyn  Aleksandra 

6. Woźniak  Filip  

7. Przeradzki  Cezary  

8. Podolski  Oliwier  

9. Cytacka  Samanta  

10. Woźniak  Sebastian  

11. Rosiński  Miłosz  

12. Koper  Nina  

13. Golus  Julia  

14. Laskowska  Dominika  

15. Bielicka  Marta  

16. Walczak  Agata  

17. Kopaczewska  Julia  

18. Marciniak  Wiktoria  

19. Rakowska  Zuzanna  

20. Wiśniewska  Agata  

21. Danielak  Karol  

22. Kaczmarska  Maja  

23. Nowak  Eliasz  

24. Plebaniak  Oliwia  

25. Zwierzchlewska  Paulina  

26. Borzewska  Zuzanna 

Lista uczniów SP Blichowo, którzy otrzymali stypendia: 

1. Kowalska  Maja  

2. Pawlak  Magdalena  

3. Nagórka  Justyna  

4. Ziółkowska  Karolina  

5. Adamczak  Alicja  

6. Ziębińska  Karolina   

7. Kowalski  Kacper  

8. Ostrowicki  Adam   

9. Tybuś  Amelia  

10. Naguszewski  Mikołaj  

11. Rybicka  Marcelina  

12. Dublas  Maja  

13. Jóźwiak  Julia   

14. Adamczak  Natalia  

15. Bigos  Emilia  

16. Woźniak  Szymon 

Lista uczniów SP Blichowo, którzy otrzymali stypendia: 

1. Majewski Bartosz 

2. Krokowski Kacper  

3. Majewski Karol  

4. Strzelczak Szymon  

5. Rozenkiewicz Oliwia  

6. Pogorzelska  Zofia  

7. Rutkowski Paweł  

8. Grabarczyk  Kacper  

9. Biedrzycki Jerzy  

10. Ziębiński Fabian  

11. Izydorski Jakub  

12. Słupecka Maja  

13. Kruk Marta  

14. Osiak Jakub  

15. Krokowski  Łukasz  

16. Bigos  Maja  
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Prace wykonane przez Gospodarkę Komunalną przy Urzędzie Gminy Bulkowo 

Od końca sierpnia 2021 r. strażacy z OSP Bulkowa 

mogą cieszyć się wyremontowanym pomieszczeniem 

zaadaptowanym na szatnię oraz zapleczem technicznym 

na sprzęt przeciwpożarowy.    

Dotychczas ubrania bojowe były rozwieszone 

między samochodami w garażach, natomiast po 

zakończeniu prac, umundurowanie zostanie przeniesione 

do nowo powstałej szatni. Podczas remontu wymieniono 

stolarkę okienną i drzwiową, a także wyrównano ściany, 

obniżono sufity, położono instalacje kanalizacyjną 

i elektryczną oraz wykonano wylewkę. Ponadto, w trosce 

o bezpieczeństwo zamontowano wentylację 

pomieszczenia.  

Na ostatnim etapie inwestycji pomalowano ściany, 

a na podłogach zostały położone płytki. Koszty remontu 

zostały pokryte w całości z budżetu Gminy Bulkowo. 

Każde, nawet najmniejsze działanie, służące 

poprawie bezpieczeństwa drugiego człowieka nie da się 

określić żadną miarą. Bez wątpienia polepszenie 

warunków służby pełnionej przez naszych ochotników 

w OSP Bulkowo poprzez oddanie w użytkowanie szatni, 

przyczyni się do takiej właśnie poprawy. 

       

 

W okresie wakacyjnym pracownicy Gospodarki 

Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo wykonali 

prace remontowe w budynku szkoły Podstawowej 

w Blichowie. Zakres prac obejmował wymianę instalacji 

elektrycznej, montaż oraz usuwanie usterek w łazienkach, 

usuwanie ubytków w ścianach oraz malowanie. 

Wymieniono także orynnowanie oraz zamontowano pasy 

podrynnowe. Działaniem tym zabezpieczono budynek 

przez dostawaniem się wody opadowej do jego środka. 

W salach zostały umieszczone specjalne odbojniki, które 

mają za zadanie zabezpieczenie ścian przed uszkodze-

niami lub obtarciami. Podcięte zostały krzewy i drzewa 

przy drogach w miejscowościach Słupca, Sochocino-

Badurki, Chlebowo, Włóki, Nowy Podleck. Wykonano 

również prace polegające na bieżącym utrzymaniu 

gminnych terenów zielonych tj.: boiska, place zabaw.  

W lipcu wykorzystano pozostałą część środków na 

bieżące utrzymanie dróg żwirowych na terenie gminy 

Bulkowo. Do miejscowości Worowice, Krubice Stare, 

Nowe Krubice, Osiek, Stary Podleck, Nowy Podleck oraz 

Gocłowo łącznie wywieziono ok. 1 140 ton pospółki 

za kwotę 27 200,40 zł. 
 

 życia biblioteki… 

Podsumowanie projektu pt. „ArtFuturo artystyczna fuzja pokoleń w Bulkowie” 

 

 „Marzenia zawsze zwyciężą rzeczywistość, gdy im na to 

pozwolić.” 

Stanisław Lem 
 

W dniu 12 września 2021 r. przypadła setna 

rocznica  urodzin  Stanisława  Lema,  w związku z tym na 

 

dziedzińcu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie 

odbył się Happening, podczas którego nastąpiło uroczyste 

odsłonięcie muralu upamiętniającego jednego 

z najpoczytniejszych polskich pisarzy science-fiction.  

Wydarzenie, było także podsumowaniem projektu 

pt. „ArtFuturo artystyczna fuzja pokoleń w Bulkowie”, 

który od lipca realizowała grupa nieformalna 

BulkoFuturo w składzie: Iwona Przedpełska, Dorota 

Grudna i Piotr Kaźmierowski wspólnie z Biblioteką 

w Bulkowie. W tym wyjątkowym wydarzeniu zaszczycili 

nas swoją obecnością: Wójt Gminy Bulkowo wraz 

z kadrą kierowniczą i pracownikami Urzędu Gminy, 

Prezes Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - 

Młodzi Razem Iwona Marczak, Przewodniczący Rady 

Gminy Bulkowo Andrzej Krokowski wraz z Radnymi, 

nauczyciele    ze    szkół    z    terenu    Gminy   Bulkowo,  
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przedstawiciele stowarzyszeń, Klubu Seniora oraz nasza  

lokalna społeczność. 

Uroczystość prowadziły wspólnie Dyrektor 

Biblioteki Natalia Maćkiewicz oraz koordynatorka 

projektu  Iwona Przedpełska. Po przywitaniu przybyłych 

gości, zostały przedstawione pokrótce zrealizowane 

działania w ramach projektu „ArtFuturo…”, a następnie 

opowiedziano dlaczego Stanisław Lem zagościł na 

muralu w Bulkowie.  „Autor w wielu swoich dziełach 

bardzo trafnie przewidział rozwój nowoczesnych 

technologii, jak Internet, e-booki, audiobooki czy 

wirtualna rzeczywistość. Jak się okazało świetnie wpisuje 

się w nasze działania związane m.in. z nowymi 

technologiami, w związku z tym postanowiliśmy uczcić 

jego pamięć”. 

Dzięki fuzji malarstwa, teatru, biblioteki 

i międzypokoleniowym spotkaniom udało się sprawić, 

że pamięć o Lemie będzie ciągle żywa w naszej 

społeczności. Autorką jedynego w swoim rodzaju, 

futurystycznego muralu inspirowanego twórczością Lema 

jest Zuzanna Śmigielska, absolwentka Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku. 

Następnie odbyło się uroczyste odsłonięcie, 

symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie: 

Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk, Prezes Fundacji  

Iwona Marczak, Dyrektor Biblioteki Natalia Maćkiewicz, 

koordynatorka projektu Iwona Przedpełska oraz 

przedstawiciel grupy młodzieży Mateusz Michalski. 

Następnie Wójt Gminy Bulkowo złożył serdeczne 

podziękowania Prezes Fundacji Iwonie Marczak, 

gratulacje grupie BulkoFuturo, pracownikom biblioteki 

oraz młodzieży. 

 

Kolejnym elementem Happeningu był „Robotyczny 

Performance” – inspirowany Bajkami Robotów 

Stanisława Lema z udziałem robotów Photon. 

Jedenastoosobowa grupa młodzieży pod okiem 

instruktorki teatralnej Elżbiety Śmigielskiej oraz 

koordynatorki projektu Iwony Przedpełskiej, w ramach 

artystycznego wymiaru projektu przygotowała to 

niezwykłe i kosmiczne wydarzenie, które zachwyciło 

wszystkich gości. 

Następnie odbyły się podziękowania dla wszystkich 

osób   zaangażowanych    w    projekt,    każdy    otrzymał  
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pamiątkowy kubek z muralem.  Wyrazy wdzięczności za 

otwartość na współpracę oraz wspieranie pomysłów 

zostały skierowane do Wójta  Gabriela Graczyka, Iwony 

Marczak, Anieli Kopaczewskiej, Sławomira Opały, Piotra 

Kaźmierowskiego, Doroty  Grudnej, Teresy 

Kaczmarczyk, Elżbiety Śmigielskiej, Zuzanny 

Śmigielskiej, Mirosławy Rydzewskiej, Magdaleny 

Warda, Moniki Kowalskiej, Haliny i Wiesława Kaszanek 

oraz młodzieżowej grupy projektowej: Julii 

Kopaczewskiej, Anny Krysińskiej, Adama 

Chmielewskiego, Marii Ryzińskiej, Oli Ryzińskiej, 

Czarka Przeradzkiego, Mateusza Michalskiego,  Zuzi 

Rakowskiej, Eliasza Nowaka oraz Natalii Krajewskiej. 

 
 

 
Cieszymy się niezmiernie, że program Działaj 

Lokalnie w Bulkowie – wyzwolił nową energię, a także 

napędził do tak wyjątkowego wspólnego działania. Na 

zakończenie, jak na urodziny przystało dla wszystkich 

gości czekał tort. 

W międzyczasie można było odwiedzić wystawę, 

która została przygotowana dzięki uprzejmości 

Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu „LEM” 

składającą się z wystawy planszowej pt.: „LEM” 

promującej dzieła Mistrza poprzez  prace współczesnych 

artystów, którzy specjalnie dla potrzeb tego projektu 

zinterpretowali plastycznie dziesięć książek Lema. Drugą 

część ekspozycji stanowiły wybrane kultowe grafiki 

Daniela Mroza, który przez lata współpracował 

z pisarzem, tworząc charakterystyczny czarno-biały 

kanon lemowskich postaci. Dodatkowo grafiki zostały 

opatrzone kodami QR z linkami do audiobooków 

z wybranymi fragmentami powieści Lema, które można 

było odsłuchać podczas oglądania wystawy. 



Konkurs "O Pióro Wójta Gminy Bulkowo" 

"Nie można wyczerpać kreatywności. Im więcej jej 

używasz, tym więcej jej masz". 

Maya Angelou 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie po raz 

piąty zaprosiła mieszkańców do udziału w konkursie 

"O Pióro Wójta Gminy Bulkowo", w tej edycji zadaniem 

uczestników było wykonać projekt maskotki Gminy 

Bulkowo. Do konkursu wpłynęło 9 prac, które oceniane 

były w oparciu o następujące kryteria: zgodność 

z tematyką, stopień profesjonalizmu wykonania projektu, 

oryginalność, pomysłowość i estetka pracy. Prace 

konkursowe nawiązywały m. in. do pozytywnego, 

przyjaznego przedstawienia wizerunku lwa znajdującego 

się na herbie Gminy Bulkowo. 

Wręczenie nagród odbyło się podczas Festynu 

w Bulkowie, wszyscy uczestnicy konkursu z rąk Wójta 

Gminy Bulkowo Gabriela Graczyka otrzymali nagrody 

oraz dyplomy. 

Laureatką konkursu została Magdalena Pawlak, 

która otrzymała nagrodę główną w postaci pióra oraz 

aparatu FujiFilm Instax. 

Kolejno dyplomy i nagrody pocieszenia otrzymali: 

Julia Kopaczewska, 

Joanna Pacholska, 

Joanna Grabarczyk, 

Eliasz Nowak, 

Maria Ryzińska, 

Daria Kochańska, 

Katarzyna Kochańska, 

Weronika Kochańska. 

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału 

w kolejnych edycjach konkursu.  

 

Czytelnik Roku 2021! 

Dobre książki są zawsze prawdziwe, nawet gdyby opisy-

wały rzeczy, które nigdy nie wydarzyły się i nie wydarzą 

Stanisław Lem 
 

W tym roku po trzeci Gminna Biblioteka Publiczna 

w Bulkowie wraz z Filią w Nowych Łubkach 

zorganizowały konkurs na „Czytelnika Roku 2021 

w Gminie Bulkowo”, którego honorowy patronat objął 

Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk. Uczestnikami 

konkursu byli wszyscy aktywni czytelnicy naszych 

Bibliotek. Komisja wyłoniła 16 laureatów w ośmiu 

kategoriach wiekowych. Nagrodzeni przeczytali od 

1 stycznia 2020 do 1 czerwca 2021 razem 1 356 książek. 

Podczas  Festynu   w   Bulkowie,   który   odbył się 

12 września 2021 roku Wójt Gminy Bulkowo 

wręczył laureatom pamiątkowe medale, 

dyplomy oraz nagrody, które w tym roku były 

wyjątkowe ponieważ wszyscy, nasi czytelnicy 

poza książkami otrzymali m.in. kubki ze 

zdjęciem muralu Stanisława Lema, którego 

otwarcie świętowaliśmy podczas Happeningu 

w Bibliotece. 

Czytelnikami Roku 2021 w Gminnej 

Bibliotece Publicznej zostali kolejno: 

1.   I kategoria – Alan Kulpa 

2.   II kategoria – Filip Pawlak 

3.   III kategoria – Karolina Dylewska 

4.   IV kategoria – Karolina Chmielewska 

5.   V kategoria – Katarzyna Stanisławska 

6.   VI kategoria – Aneta Skurczyńska 

 

7.     VII kategoria –  Aleksandra Strzałkowska 

8.     VIII kategoria –Paweł Bąkiewicz 
 

Czytelnikami Roku 2021 w GBP Filii w Nowych 

Łubkach zostali kolejno: 

1.   I kategoria  – Tymoteusz Gaworski 

2.   II kategoria – Tomasz Grabarczyk 

3.   III kategoria – Bartosz Majewski 

4.   IV kategoria – Julia Cytacka 

5.   V kategoria – Oliwia Kowalczyk 

6.   VI kategoria – Małgorzata Brzuska 

7.   VII kategoria – Dorota Majewska 

8.   VIII kategoria – Wiesława Kobylińska 

Gratulujemy wszystkim laureatom i zapraszamy 

do  naszych bibliotek. 
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  „Zaszczep pupila, to tylko chwila”
 

       „Zaszczep pupila, to tylko chwila”  to tytuł akcji 

promującej obowiązkowe szczepienia przeciwko 

wściekliźnie dla psów przygotowanej przez Wojewódzki 

Inspektorat Weterynarii z/s Siedlcach. 

      Z danych statystycznych Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wynika, że 

w ubiegłym roku, na terenie województwa mazowieckiego 

zostało zaszczepionych tylko ok. 32 proc. psów. 

      Niestety nie wszyscy pamiętają o terminach szczepień. 

W efekcie ich liczba jest zbyt mała. Celem akcji Inspekcji 

Weterynaryjnej WIW jest przypomnienie o konieczności 

i obowiązku szczepień, a także wyrobienie na nowo 

nawyku regularnego szczepienia psów. 

      A szczepić psy przeciwko wściekliźnie, jak 

przypomina Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

trzeba nie tylko dlatego, że taki obowiązek nakłada na nas 

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt. O szczepieniu należy pamiętać 

także z powodu zagrożenia, jakie dla nas i naszych 

zwierząt stanowi ta śmiertelna choroba wirusowa. 

      Zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, psa przeciwko 

wściekliźnie, po raz pierwszy musimy zaszczepić po 

ukończeniu przez niego trzech miesięcy. Potem, nie 

rzadziej niż co 12 miesięcy. 

      Szczepień przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze 

weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach 

zakładu leczniczego dla zwierząt. 
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Bądź rodzicem zastępczym 

Każde dziecko potrzebuje bezwarunkowej miłości, akceptacji i ciepła rodzinnego domu. Nie każde dziecko ma 

szczęście wzrastać od urodzenia w takiej rodzinie. Wielu rodziców nie zaspokaja podstawowych potrzeb swoich 

dzieci. Dzieci pozbawione możliwości wychowywania się w rodzinie biologicznej, dźwigające bogaty jak na swój 

wiek bagaż doświadczeń czekają. Odpowiedzią na to wyzwanie jest stworzenie warunków do budowania świadomej 

gotowości przyjęcia dziecka, obdarzania go miłością, szacunkiem, godnością, pomocą i wsparciem w formie rodziny 

zastępczej. Rodzina zastępcza stanowi dla pozbawionych swojej naturalnej rodziny dzieci, niepowtarzalną szansę na 

prawidłowy rozwój. Tam znajdują one godziwe warunki życia, opiekę, ciepło i miłość. 

Rodzicielstwo zastępcze to ważna misja społeczna i ciężka praca, która daje dużo satysfakcji i poczucia, że 

czyni się coś dobrego dla drugiego człowieka. Warto bowiem być dla kogoś wzorem, autorytetem, opiekunem 

w chwili, w której najbardziej tego potrzebuje. Rodzicielstwo zastępcze to niezwykle poszukiwana forma 

zaangażowania w opiekę nad dziećmi, które z powodu zaistnienia trudności musiały opuścić swój dom rodzinny. 

Osoby, które chcą oddać dzieciom swój czas i serce, ale jednocześnie wspierać dzieci w kontaktach z rodzicami 

biologicznymi oraz poprawie ich sytuacji rodzinnej, informację o rodzinnej pieczy zastępczej mogą uzyskać 

od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 - 15:30 

telefonicznie pod numerem tel. 24 267- 68 - 32, 24 267-68-33 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, 

Płock, ul. Bielska 57 A 

 


