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Gmina Bulkowo dzięki dobrej współpracy zrealizowała w ostatnich latach liczne 

projekty. Pozyskane milionowe dotacje pozwoliły na wykonanie kluczowych 

inwestycji oraz planowanie kolejnych zadań, tak ważnych dla lokalnej 

społeczności. Przekazany sprzęt oraz wyposażenie przyczyniły się do poprawy 

jakości życia mieszkańców. 
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Święta Bożego Narodzenia budzą w nas ciepłe uczucia,  

które na długo pozostają w naszych sercach. 

Wszystkim sympatykom, przyjaciołom oraz mieszkańcom Gminy Bulkowo  

Składamy najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim dobrego zdrowia,  

wszelkiej pomyślności i radości przeżywanej w rodzinnym gronie.  

Niech Nowonarodzony Chrystus przyniesie ze sobą spokój i zadumę,  

a piękna tradycja wspólnego kolędowania przy wigilijnym stole będzie 

źródłem wytchnienia i odpoczynku od codziennych obowiązków.  

Nowy 2022 Rok niechaj upłynie pod znakiem nieustającej pogody ducha,  

która pozwoli spełnić najskrytsze plany i zamierzenia. 
 

                  Przewodniczący Rady Gminy                   

 

                 Andrzej Krokowski                              

                wraz z Radnymi                              

Spotkanie z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

W dniu 3 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk uczestniczył na zaproszenie Senatora RP 

Marka Martynowskiego w spotkaniu z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Henrykiem Kowalczykiem. Wspólnie z członkami NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” z Gminy 

Bulkowo omawiane były aktualne problemy polskiej wsi oraz sytuacja panująca w rolnictwie. 

    

PRAWIE 10 MLN ZŁ TRAFI DO GMINY BULKOWO 

         W dniu 15 listopada 2021 r. przy ul. Północnej 

w miejscowości Bulkowo-Kolonia miało miejsce 

przekazanie promes przez Sekretarza Stanu 

w  Ministerstwie Aktywów Państwowych Macieja 

Małeckiego, który wraz z Senatorem Markiem 

Martynowskim swoim wsparciem oraz dobrą współpracą 

przyczynili się do otrzymania rekordowych dofinansowań 

na strategiczne inwestycje. Wójt Gminy Bulkowo Gabriel 

Graczyk wspólnie z Radnym Powiatu Płockiego - Piotrem 

Skorupskim, Przewodniczącym Rady Gminy Bulkowo - 

Andrzejem Krokowskim, Radnym Gminy Bulkowo - Mieczysławem Józwiakiem otrzymali promesy na inwestycje 
podczas spotkania z mieszkańcami. 

Rządowe wsparcie w kwocie 6 547 000,00 zł z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych zostanie 

przeznaczone na realizację trzech priorytetowych projektów: 

1. Rozbudowa dróg gminnych: ul. Wschodnia, ul. Północna oraz ul. Kredytowa – 3 119 321,00 zł. 

2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo-Etap II część biologiczna – 1 974 146,00 zł. 

3. Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowe Łubki – 1 453 765 zł. 

Kolejne środki pochodzące z Polskiego Ładu w kwocie 2 649 000,00 zł zostaną przeznaczone na rozbudowę 

i modernizację infrastruktury kanalizacyjnej. Gmina Bulkowo otrzyma również nagrodę pieniężną w wysokości 

500 000,00 zł za wzrost poziomu zaszczepienia przeciwko Covid-19. 
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Pozyskane środki będą miały znaczący wpływ na rozwój gospodarczy gminy, poprawę dostępności 

komunikacyjnej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawę stanu środowiska naturalnego, a także zapewnią 

sprawną dystrybucję wody na następne kilkadziesiąt lat. 

Dla dwóch z trzech wnioskowanych projektów udało się 

uzyskać maksymalne 95% dofinansowanie, tylko dlatego, że na 

trzecią z inwestycji udzielono wsparcia już wcześniej. 

Gmina Bulkowo nieustannie dąży do dynamicznego 

i stałego rozwoju poprzez udział w różnego rodzaju programach 

i naborach. Dzięki pozyskanym środkom w końcu uda się 

zrealizować priorytetowe inwestycje, które przez długie lata 

będą służyły mieszkańcom gminy wpływając na komfort ich 

codziennego życia. 

Jesteśmy zaszczyceni, że możemy być beneficjentami 

tak pokaźnych środków. 

 Inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

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

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 pozyskanego 

dofinansowania to 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 i termomodernizacja 

budynku socjalno-technicznego; wykonanie ogrodzenia.   

Przewidywana wartości inwestycji: 3 474 145,89 zł brutto 

Kwota otrzymanego dofinansowania to: 1 974 145,89 zł 

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

wcześniej 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 pozyskanych środków to 1 453 764,81 zł brutto. 

 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej 

Kolejne środki pochodzące z Polskiego Ładu w kwocie 2 649 000,00 zł zostaną przeznaczone na rozbudowę 

i modernizację infrastruktury kanalizacyjnej.  

Gmina Bulkowo została nagrodzona kwotą 500 000,00 zł za wzrost poziomu zaszczepienia 

 przeciwko Covid-19

Gmina Bulkowo zajęła drugie miejsce w rządowym 

konkursie dla gmin w ramach Narodowego Programu Szczepień 

w kategorii Rosnąca Odporność. Nagroda pieniężna to kwota 500 

tys. zł na działania związane z zapobieganiem COVID-19. 

Zorganizowane przez Rząd konkursy miały zachęcić jak 

największą liczbę osób do zaszczepienia się przeciwko COVID-

19. Jesteśmy w gronie trzech gmin powiatu płockiego 

nagrodzonych w kategorii Rosnąca Odporność, która premiowała 

gminy o najwyższym wzroście poziomu zaszczepienia swoich 

mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia, a 31 października 2021 r. 

Duża liczba mieszkańców Gminy Bulkowo – ponad 51%, zdecydowała się zaszczepić przeciwko koronawirusowi. 

Każdy mieszkaniec, który przyjmie szczepionkę przybliża naszą społeczność do uzyskania odporności zbiorowej. 

Serdecznie dziękujemy Państwu oraz całemu personelowi medycznemu z terenu naszej gminy za 

zaangażowanie w walkę z koronawirusem!!! To dzięki Wam czujemy się bezpieczniej i dodatkowo zdobyliśmy pół 

miliona złotych na dalsze prozdrowotne działania. Gratulujemy postawy!!! 
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XI Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

Po 123 latach niewoli w dniu 11 listopada 1918 

roku odrodziło się Państwo Polskie. Pokolenia Polaków 

walczyły o pamięć i narodową tożsamość żyjąc pod 

zaborami. Przetrwali i zwyciężyli. 

W dniu 10 listopada odbyły się XI Gminne 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości. 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod 

tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych na terenie 

Wiejskiego Parku Niepodległości w Bulkowie.  

W Kościele Parafialnym w Daniszewie ks. Kanonik 

Włodzimierz Dzieńkowski – Proboszcz Parafii Św. Anny 

w Blichowie oraz ks. Andrzej Konwerski – Proboszcz 

Parafii Przemienienia Pańskiego w Daniszewie 

koncelebrowali Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Szkoła 

Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bulkowie 

zaprezentowała znakomity program artystyczny, który 

wprowadził wszystkich zgromadzonych gości 

w podniosły nastrój. 

Następnie wspólnie z obecnym na uroczystości 

Zastępcą Dyrektora MODR Tomaszem Skorupskim, 

Starostą Płockim Sylwestrem Ziemkiewiczem, Radnymi 

Powiatu Płockiego, Przewodniczącym i Radnymi Gminy 

Bulkowo, druhami z OSP, przedstawicielami szkół oraz 

zgromadzonymi gośćmi złożyliśmy kwiaty i znicze przy 

grobach poległych w obronie Ojczyzny Bohaterów, 

pochowanych na cmentarzu w Daniszewie. Uczciliśmy 

pamięć kaprala Juliana Hermanowskiego i ułana Mariana 

Michalskiego, którzy stracili życie podczas bitwy pod 

Górą w 1920 roku, a także Stanisława Basiukiewicza – 

chorążego Wojska Polskiego, żołnierza partyzanckiej 

brygady „Grunwald”, poległego w trakcie walk 

z hitlerowcami. Na zakończenie uroczystości  częstowano  

pyszną i rozgrzewającą grochówką, przyprawioną jak 

zawsze przez Radnego Powiatowego Bogdana Matczaka. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli włączyć 

się w tą uroczystość. W obliczu aktualnych wydarzeń 

pojęcie patriotyzmu nabiera nowego znaczenia. 

 
 

 
 

 

Dofinansowanie dla OSP 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bulkowie otrzymała dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 

Rolników w kwocie 11 300,00 zł. Dzięki realizacji zadania pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach 

wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” zostanie zakupiony asortyment 

pożarniczy, który stanowi niezbędne ich wyposażenie. Jednostka przeznaczyła na ten cel część środków własnych.  

Kolejny wniosek OSP Bulkowo złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. Dofinansowanie w kwocie 17 000,00 zł zostało przyznane jednostce na realizację zadania pn. 

„Zakup sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji 

ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Bulkowie”. Gmina Bulkowo przeznaczy na ten 

cel 2 000,00 zł, a OSP Bulkowo 1 000,00 zł. Udzielone dofinansowanie pozwoli na osiągnięcie i utrzymanie 

odpowiedniego stanu technicznego sprzętu oraz wyposażenie strażaków-ratowników w środki ochrony 

indywidualnej. Dzięki pozyskanym środkom jednostka będzie mogła prowadzić sprawne i szybkie działania 

ratownicze, wzmocni się także gotowość operacyjną jednostki. 
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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. 

 



W listopadzie Gmina Bulkowo otrzymała dofinasowanie ze Starostwa Powiatowego w Płocku na rzecz OSP 

w Nowych Łubkach w kwocie 1 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup asortymentu 

przeciwpożarowego, który umożliwi sprawne prowadzenie akcji ratowniczych. Kolejne wsparcie finansowe, w tym 

przypadku udzielone na wzmocnienie działalności operacyjnej strażaków-ratowników z Nowych Łubek, przyczyni 

się do ograniczenia zagrożenia pożarowego.  

INWESTYCJE 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bulkowie – odbiór robót budowlanych wykonanych 

w ramach I etapu 

W dniu 15 września 2021 r. miał miejsce odbiór 

robót budowlanych zrealizowanych w ramach I etapu 

zadania pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Bulkowo, gmina Bulkowo w ramach 

zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

w gminie Bulkowo Etap I”. Wykonawcą robót była firma 

Ecol-Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.  

W ramach I etapu wykonano: instalację wodno – 

kanalizacyjną, roboty rozbiórkowe pompowni, zbiornika 

retencyjnego, pompownię główną, zbiornik uśredniający, 

remont reaktora biologicznego i pomieszczenia dmuchaw. 

W zakresie hali technologicznej wykonano roboty ziemne 

oraz roboty żelbetowe przyziemia, układ pomiarowy 

ścieków oczyszczonych, przebudowę istniejącego 

wodociągu zasilającego obiekt, a także instalacje 

elektryczne. Udało się również zrealizować roboty 

w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. 

Wartość do tej pory wykonanych prac opiewa 

łącznie na kwotę 519 717,91 zł brutto. Zakończenie robót 

budowlanych dotyczących rozbudowy części 

mechanicznej oczyszczalni ścieków w Bulkowie 

planowane jest na kwiecień 2022 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 928 045,02 zł to środki własne Gminy 

Bulkowo. 

 
 

 
 

 

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.
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Gmina Bulkowo w partnerstwie z Samorządem 

Województwa Mazowieckiego realizuje projekt 

pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, 

nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach 

X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, 

Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, 

Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem 

jest podniesienie jakości nauczania w m.in. 330 szkołach 

z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup 

sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń 

mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli 

i uczniów do nauki zdalnej.  

W ramach projektu Szkoła Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Bulkowie otrzyma pakiet sprzętu 

w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, 



drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora 

multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet 

oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto 

wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego 

objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu 

dla całego Mazowsza wynosi 55 624 305,00 zł, natomiast 

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 

40 374 335, 00 zł. 

 „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw” MAZOWSZE 2021 

Sołectwo Sochocino-Praga 

Realizacja zadania pn.: ,,Modernizacja świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Sochocino-Praga” 
obejmowała: ocieplenie ścian zewnętrznych, położenie 

struktury; wymianę 3 szt. okien, wymianę drzwi 

wejściowych, docieplenie stropu, wykonanie podbitki 

oraz remont ścian wewnętrznych i sufitu 

w pomieszczeniu głównym. Roboty budowlane zostały 

wykonane przez pracowników Gospodarki Komunalnej 

przy Urzędzie Gminy Bulkowo. Całkowita wartość 

zadania wynosi 26 025,68 zł brutto, w tym środki: 

pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Mazowieckiego 10 000,00 zł, natomiast 16 025,68 zł 

to wkład własny Gminy Bulkowo. 

                  

   

 (Świetlica przed modernizacją)                                                            (Świetlica po modernizacji) 
 

Zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sochocino-Praga” współfinansowano przy pomocy środków 

z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021. 

Sołectwo Rogowo 

W ramach realizacji zadania pn.: ,,Zakup 

wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Rogowo” zakupiono: lodówko-zamrażarkę, lodówkę, 

2 szt. kuchni gazowo – elektrycznych, 2 szt. szaf 

metalowych, 2 szt. stołów metalowych, okap 

gastronomiczny, a także 10 stołów  i 100 krzeseł do 

sali głównej. Całkowita wartość zadania wyniosła 

24 859,24 zł brutto, w tym dofinansowanie w kwocie 

10 000,00 zł, natomiast 14 859,24 zł to wkład własny 

Gminy Bulkowo. 

 

Zadanie pn. ,,Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo” współfinansowano przy pomocy środków 

z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021. 

Sołectwo Rogowo zostało wyróżnione w konkursie „Najlepsza inicjatywa zrealizowana 

w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. 

Gmina Bulkowo zgłosiła sołectwo Rogowo do 

konkursu „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach 

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2021” w kategorii doposażone sołectwo. 

Sołectwo   Rogowo   zostało    wyróżnione    i   otrzymało  

nagrodę pieniężną w kwocie 4000,00 zł. W dniu 

18  października 2021 r. podczas Mazowieckiej Gali 

Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Europejskim 

Centrum Matecznik w Otrębusach Gminę Bulkowo 

reprezentowała  Sekretarz  Gminy  Aniela  Kopaczewska,  
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a sołectwo Rogowo Sołtys Karolina Chmielewska wraz 

z Radą Sołecką. Mieszkańcy Rogowa zaangażowali się 

zarówno w wybór niezbędnego asortymentu jak i w prace 

związane z uporządkowaniem i usunięciem zniszczonego 

sprzętu oraz montażem i rozmieszczeniem zakupionego 

wyposażenia. W ramach realizacji przedmiotowego 

zadania zakupiono typowe wyposażenie ale jednocześnie 

niezbędne do funkcjonalnego i komfortowego korzystania 

ze świetlicy wiejskiej.  

Gratulujemy wyróżnienia w konkursie Pani Sołtys, 

Radzie Sołeckiej oraz wszystkim mieszkańcom sołectwa 

Rogowo, którzy zaangażowali się zarówno w wybór 

niezbędnego asortymentu jak i w prace związane 

z uporządkowaniem pomieszczeń świetlicy. 
 

Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Bulkowo zakupią innowacyjne wyposażenie

W ramach inicjatywy powstałej we współpracy 

Ministerstwa Edukacji i Nauki z Centrum GovTech 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Gmina Bulkowo 

otrzymała wsparcie finansowe na zakup innowacyjnego 

wyposażenia do szkół. Środki zostały rozdysponowane 

według ilości uczniów: 

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

w Bulkowie – kwota dotacji 70 000,00 zł. 

2. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej 

w Blichowie – kwota dotacji 60 000,00 zł. 

3. Szkoła   Podstawowa   w  Nowych  Łubkach – kwota 

 dotacji 30 000,00 zł. 

Szkoły, które otrzymają dofinasowanie w ramach 

programu Laboratoria Przyszłości są zobowiązane do 

zakupu wyposażenia podstawowego. W jego skład 

wchodzą: 

• drukarki 3D z akcesoriami, 

• mikrokontrolery z sensorami i akcesoriami, 

• stacje lutownicze do mikrokontrolerów, 

• sprzęt audio-video do nauki prezentacji osiągnięć. 

To świetna inwestycja skierowana do naszych uczniów. 

 

 

 
 

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

Gmina Bulkowo podpisała umowę z firmą MM3 

Sp. z o.o., ul. Piękna 6, 09-440 Staroźreby na wykonanie 

oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na działce o nr 

ewid. 232/4 w m. Nowe Łubki. Umowa opiewa na kwotę 

116 850,00 zł. Wybrany został również Wykonawca 

siłowni zewnętrznej. Firma „HERKULES” Ryszard 

Syska, ul. Śląska 41A, 32-500 Chrzanów złożyła 

najkorzystniejszą ofertę na kwotę 37 269,00 zł brutto. 

Zadanie pn. ,,Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego wraz 

z budową siłowni plenerowej na działce o nr ewid. 232/4 

w m. Nowe Łubki” jest współfinansowane przez 

Samorząd   Województwa   Mazowieckiego   w   ramach 

,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 

Sportowej MAZOWSZE 2021”. Kwota dofinansowania 

to 89 758,00 zł. Dziękujemy za wielkie wsparcie 

Dyrektorowi Delegatury Urzędu Marszałkowskiego 

w Płocku Tomaszowi Kominkowi. 

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina 

Bulkowo otrzymała także dotację z Powiatu Płockiego 

w kwocie 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na 

dofinansowanie wykonania instalacji oświetlenia boiska 

zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Nowych 

Łubkach. 

Pozostałe środki na inwestycję, w tym także 

koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 

pełnienia nadzoru inwestorskiego będą pochodziły 

z budżetu Gminy Bulkowo. 

   Złożone wnioski 

 

 

 

 

 

 

                                                  Planowane inwestycje

Gmina Bulkowo będzie aplikowała o środki w naborze wniosków do drugiej edycji Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
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Gmina Bulkowo złożyła wniosek o grant w Konkursie 

Grantowym: Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- ,,Granty PPGR”. Wnioskowana 

kwota to 378 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów dla 108 

dzieci. Wkład własny nie był wymagany. Obecnie trwa weryfikacja 

wniosku przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Celem projektu 

jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu 

do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. 



 Kontrole palenisk na terenie Gminy Bulkowo

Urząd Gminy Bulkowo informuje, że od 24 

listopada 2021 r. rozpoczęły się kontrole palenisk 

domowych pod kątem przestrzegania zakazu spalania 

odpadów i wymogów określonych w uchwale 

antysmogowej. 

Obowiązek ten został nałożony na wszystkie gminy 

z terenu województwa mazowieckiego przez Sejmik 

Województwa Mazowieckiego, uchwałą Nr 115/20 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 08.09.2020 r. 

w sprawie programu ochrony powietrza, dla stref 

w województwie mazowieckim, w których zostały 

przekroczone poziomy dopuszczalne  i docelowe 

substancji w powietrzu. 

Kontrole prowadzone są przez pracowników urzędu 

posiadających upoważnienia wydane przez Wójta Gminy 

Bulkowo.  

Zakres kontroli obejmuje przede wszystkim: 

 sprawdzenie przestrzegania zapisów uchwały 

antysmogowej, 

 weryfikację zakazu spalania odpadów, 

 kontrole urządzenia grzewczego, 

 kontrole stosowanego paliwa. 

Prowadzenie kontroli jest obowiązkiem gmin 

wynikającym z zapisów Programu Ochrony Powietrza,  

a brak przeprowadzania kontroli może skutkować 

nałożeniem na gminy kary w wysokości do 500 tys. zł. 

Podstawę prawną do prowadzenia kontroli palenisk 

stanowi art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 

zgodnie z którym: Marszałek województwa, starosta 

oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują 

kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów 

o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością 

tych organów. 

Kontrolujący uprawnieni są w szczególności do: 

1)  wstępu na teren nieruchomości w godzinach od 6.00 

do 22.00; 

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych 

niezbędnych  czynności  kontrolnych  np.  wykonywanie  

dokumentacji fotograficznej; 

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz 

wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie 

niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia 

wszelkich danych mających związek z problematyką 

kontroli, w tym dokumentów wskazanych w uchwale 

antysmogowej (świadectwo jakości paliw, dowód 

zakupu paliw, dokumentacja techniczna urządzenia 

grzewczego). 

Przypominamy,  że  od 1 lipca 2018 r.  nie  

wolno  spalać  w  kotłach,  piecach i kominkach: 

 mułów i flotokoncentratów węglowych oraz 

mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, 

 węgla brunatnego oraz paliw stałych 

produkowanych z ich wykorzystaniem, 

 węgla kamiennego w postaci sypkiej 

o uziarnieniu 0-3 mm, 

 paliw zawierających biomasę o wilgotności 

w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego 

drewna), 

Ponadto uchwała wprowadza następujące regulacje: 
 od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów 

na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla 

klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, czyli 

tzw. „kopciuchów”, 

 od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów 

na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-

EN 303-5:2012, 

 użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 

303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich 

żywotności, 

 posiadacze kominków będą musieli wymienić je 

do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi 

ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie 

ograniczające emisję pyłu do wartości określonych 

w ekoprojekcie. 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 

 
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy 

właściciel i zarządca budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych, które posiadają źródło ciepła 

i spalania paliw ma obowiązek złożenia deklaracji do 

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

(CEEB), prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru 

Budowlanego. 

• Deklarację można złożyć elektronicznie lub 

w wersji papierowej. 

• Aby złożyć deklarację przez internet wejdź na 

stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij na stronie głównej 

-> złóż deklarację < - wypełnij ją i wyślij. 

• Deklaracja w wersji papierowej dostępna jest do 

pobrania na stronie www.gunb.gov.pl lub w Urzędzie 

Gminy Bulkowo – Biuro podawcze. Deklarację w formie 

papierowej należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy 

właściwym dla umiejscowienia budynku lub wysłać 

pocztą. 

• Deklarację dotyczącą źródła ciepła, które zostało 

uruchomione przed 1 lipca 2021 r. należy złożyć 

niezwłocznie po wejściu w życie ustawy.  

• Dla nowego źródła ciepła, które zostało 

uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć 

w terminie 14 dni od jego uruchomienia. 
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Jubileusz 25-lecia konsekracji kościoła pw. NMP Królowej Polski w Daniszewie 

W związku z obchodzonym w dniu 7 listopada 2021 r. pięknym Jubileuszem 25-lecia konsekracji Kościoła 

w Daniszewie publikujemy poniżej wspomnienia budowniczego świątyni Ks. Prałata Tadeusza Zabornego. 
 

 
 

Moje wspomnienia 
 

Jubileusz kościoła jest doskonałą okazją do 

wspomnień jak doszło do budowy nowego kościoła. Kiedy 

w sierpniu 1986 roku przybyłem do parafii Daniszewo 

zastałem rozpoczętą budowę okazałej plebanii i bardzo 

zaniedbany – drewniany, walący się kościół, 

zbuntowanych parafian i 250 tysięcy długu. 

Prosiłem wówczas moich parafian o zaufanie 

i ofiary by na zimę przynajmniej zabezpieczyć mury 

budującej się plebanii. Powołałem „Komitet budowy”, 

który mnie wspierał w realizacji zamierzeń budowlanych. 

Kończąc rozpoczętą budowę plebanii cały czas myślałem 

sobie - ja będę mieszkał w pięknej rezydencji a Pan Jezus 

w ubogiej stajence?. Tak się nie godzi.  

Ponieważ kościół drewniany znajdował się pod 

ochroną zabytków, rozpocząłem więc starania 

u  konserwatora zabytków w Płocku o pozwolenie na 

budowę kościoła. Konserwator polecił wykonać 

ekspertyzę budynku. Po wykonaniu wszystkich badań 

konserwator doszedł do wniosku, że rzeczywiście 

dotychczasowy kościół jest w bardzo złym stanie. Nie 

nadaje się do remontu. Wydał więc zezwolenie by 

w miejsce dotychczasowego drewnianego kościoła 

zabytkowego, odtworzyć nowy z dostępnych materiałów 

z zachowaniem klasycystycznego frontonu odtworzonego 

w drewnie.  

Po konsultacji z „Komitetem budowy Kościoła” 

zaczęliśmy gromadzić materiały budowlane: cegłę, żwir, 

wapno  gaszone,  stemple,   deski,   zakupiliśmy   silos   na  
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cement itp. W 1993 r. poprosiłem inż. architekta 

mgr Stanisława Szymańskiego z Gdańska o wykonanie 

„Projektu odtworzenia zabytkowego kościoła”. Projekt 

ten  konsultowany  był i zatwierdzony przez konserwatora  

zabytków w Płocku. Ogłosiłem konkurs na budowę 

kościoła. Zgłosiły się trzy firmy; jedna z Płocka za 

250 milionów, druga za 200 a trzecia z parafii Daniszewo 

za 130 milionów. Po konsultacji z „Radą” wybraliśmy 

naszego parafianina Zenona Wierzchowskiego z Falęcina 

i jego brata Henryka Wierzchowskiego ze Skołatowa.  

W dniu 6 marca 1994 r. została spisana umowa 

o  dzieło odbudowy Kościoła według projektu 

konstrukcyjnego wykonanego przez inż. Jerzego 

Olechnowicza z Gdańska. 

Prace obejmowały:  

1. budowę fundamentów w ziemi i nad ziemią, wokół 

istniejącego kościoła,  

2. budowę murów z czerwonej cegły, 

3. wykonanie szalunków pod welbunek, 

4. zazbrojenie welbunku i zawelbowanie, 

5. pomurowanie frontonu kościoła pod wieże. 

Za wykonanie tego dzieła, w imieniu Parafii 

zobowiązałem się do wypłaty w wysokości 130 milionów 

złotych. Poza tym Parafia miała zapewnić niefachową 

pomoc, betoniarkę, taczki oraz obiady w miejscu pracy. 

Wczesną wiosną 1994 r. po uroczystej sumie 

przeniosłem Najświętszy Sakrament do przygotowanej 

kaplicy w plebanii, aby można przystąpić do budowy. 

Zostały wykopane i zalane fundamenty wokół istniejącego 

kościoła. Zaplanowaliśmy obudować istniejący kościół, 

a potem dopiero rozebrać go aby zawelbować wzniesiony 

mury. Tymczasem gdy murarze zaczęli wznosić mury 

okazało się, że musimy wcześniej rozebrać istniejący 

kościół, bowiem ściany nie trzymają pionu - rozchodzą 

się. Trzeba było przerwać budowę i najpierw dokonać 

rozbiórki starego kościoła. Ołtarze, chrzcielnicę, organy 

i całe wyposażenie przenieśliśmy do budynków 

gospodarczych parafii. Po rozbiórce, można było 

kontynuować rozpoczęte prace murarskie. 

W oktawie Bożego Ciała, 3 czerwca 1994 r. J. E. 

Ks. bp Zygmunt Kamiński przybył do Daniszewa aby 

poświęcić i wmurować kamień węgielny pozyskany ze 

skały Przemienienia Pańskiego w Ziemi Świętej, który 

przywiozłem będąc z pielgrzymką kapłanów z Płocka. Po 

Mszy Świętej, przy ołtarzu polowym, Nieszporach 

i  procesji eucharystycznej został sporządzony akt 

poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego, który 

podpisał ks. Biskup Zygmunt Kamiński, Proboszcz Parafii 

i zgromadzeni kapłani z Płocka i dekanatu 

bodzanowskiego. 



Budowa przebiegała bardzo sprawnie - codziennie 

od godziny 7.00 do 19.00. Parafianie oprócz składanych 

comiesięcznych ofiar służyli pracą fizyczną, Panie 

gospodynie codziennie przyrządzały smaczne obiady 

i podwieczorki dla pracowników budowy. Dzięki temu nie 

było przestojów w pracy. Kiedy przyszedł czas 

welbowania kościoła pracę rozpoczęto już o godz. 6.00 

rano i trwała bez przystanku 24 godziny. Wszyscy byli 

bardzo zmęczeni obsługując betoniarkę i taśmociąg. Nie 

było wówczas gotowego betonu!. Wokół padał deszcz; 

w Płocku, Płońsku a w Daniszewie nie. To był znak, że 

budowa kościoła to nie tylko dzieło ludzkie ale i Boże. 

Po zakończeniu welbowania powoli zaczął „rosić” lekki 

deszcz , który już w niczym nie zaszkodził budowie. 

W międzyczasie wznoszenia murów zakupiłem w Górznie 

u p. Stanisława Webera drewno modrzewiowe na więźbę  

dachową kościoła, którą można było wykonać i zadaszyć 

kościół przed zimą. Nie sądziliśmy wcześniej, że uda się 

nam   w   ciągu   roku   wznieść   mury,   zawelbować   je  

i zadaszyć. Skoro udało  się,  Święta  Bożego  Narodzenia  

świętowaliśmy już w surowych murach budującego się 

kościoła. Bardzo surowa stajenka, żłobek i Msza Święta 

o północy sprawiła wielką radość wszystkim parafianom. 

Po Mszy Św. składając życzenia świąteczne 

powiedziałem, że jestem bardzo dumny z moich Parafian 

za to dzieło budowy naszego kościoła, który jest ich 

dziełem pracy i ofiary. Życzenia te spotęgowały ogromną 

radość o czym mogłem się potem przekonać odbywając 

kolędę.  

Bardzo duże zaangażowanie w dzieło budowy 

wykazali członkowie „Komitetu Budowy” w którego skład 

wchodziły 32 osoby. To oni w swoich wioskach zbierali 

ofiary, organizowali i nadzorowali pomoc przy 

murarzach, służyli radą i pomocą.  

W 1995 r. rozpoczęły się prace wewnątrz kościoła 

jak: wykonanie instalacji elektrycznej przez 

p. Reczulskiego z Daniszewa, tynkowanie i białkowanie 

ścian, wykonanie izolacji z keramzytu i położenie 

posadzki. Stolarkę okien i drzwi, ławek i ołtarza 

soborowego wykonali ojciec i syn Dariusz Lewicki 

z  Bodzanowa. p. Dariusz Lewicki wykonał też 

w prezbiterium sedilia dla ministrantów. Elementy 

kaganków, głowic na wzór ołtarza głównego wykonał 

p. Jacek Chrobot, syn p. Józefa Chrobota z Nadułek. 

Przywróceniem ołtarzy, ambony i chóru zajął się 

p. Witold Żyngiel z Torunia. On też potem przeprowadził 

konserwację i renowację ołtarzy. Renowację ambony, 

prospektu organowego, ołtarza soborowego i ambonki 

wykonałem sam. Cudowny obraz Matki Bożej 

Daniszewskiej na czas budowy oddałem do Muzeum 

Diecezjalnego by poddać go konserwacji i wykonania 

kopii. Po przeprowadzeniu konserwacji przez p. Szymona 

Zarębę, pracownika tegoż Muzeum, obraz mógł być na 

powrót umieszczony w ołtarzu głównym kościoła.  

Wszystkie te prace przygotowywały nasz kościół do 

uroczystego poświęcenia. Parafianie przygotowali się do 

tego wydarzenia przez tygodniowe Misje Święte, 

przeprowadzone przez ks. Gasika, salezjanina 

z Czerwińska. Na ich zakończenie przed kościołem został 

postawiony i poświęcony krzyż misyjny.  

26 października odbyła się wizytacja kanoniczna 

Parafii przez Biskupa Zygmunta Kamińskiego, 

a w niedzielę 27 X 1996 r. o godz. 12.00 ks. Biskup 

uroczyście dokonał konsekracji kościoła. Spisany akt 

poświęcenia kościoła brzmi: 

 

Działo się to w osiemnastym roku pontyfikatu Jana 

Pawła II, 

w dwunastym roku pasterzowania w diecezji płockiej 

J. E. ks. Bp. Dr Zygmunta Kamińskiego 

i dziesiątym roku proboszczowania w Daniszewie 

ks. Tadeusz Zabornego, dnia 27 października 1996 r. 

J. E. Biskup Płocki dr. Zygmunt Kamiński dokonał 

konsekracji kościoła Matki Bożej Królowej Polski 

w Daniszewie. 

W uroczystości sprawowanej przez Biskupa Płockiego 

Uczestniczyli przedstawiciele Kurii Diecezjalnej 

I Seminarium Duchownego, licznie zgromadzone 

duchowieństwo diecezji oraz wierni: parafianie i goście. 

Akt ten podpisał Biskup Płocki, proboszcz Parafii 

i zgromadzeni księża. 

  
 

Kościół w Daniszewie – widok współczesny (zdjęcia UG Bulkowo) 
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Projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie 

”Nowa szansa” 

Celem projektu ”Nowa szansa” było zwiększenie 

aktywności społeczno-edukacyjnej oraz zdolności do 

zatrudnienia u minimum 85% z 60 osób poprzez 

realizację zaplanowanych form wsparcia uczestników 

projektu w okresie od 01.07.2020 do 30.06.2021 r. 

Grupa docelowa to 60 osób (37 kobiet i 23 

mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uczą się lub zamieszkują na obszarze 

powiatu płockiego i sierpeckiego. 

Zadania zrealizowane w projekcie to: 

1. Diagnoza  potrzeb   i   potencjałów   uczestników 

2. Poradnictwo     specjalistyczne     (psychologiczne,  

prawno-obywatelskie), 

3. Trening kompetencji społecznych i życiowych, 

4. Indywidualny coaching kariery, 

5. Szkolenia zawodowe, 

6. Kurs komputerowy, 

7. Pośrednictwo pracy, 

8. Staże zawodowe. 

W projekcie z terenu Gminy Bulkowo wzięło udział 

10 kobiet, które ukończyły kurs opiekuna osób starszych. 

2 uczestniczki odbywają staż zawodowy w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie w okresie od 

01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. pracując z dwiema 

seniorkami z terenu gminy wykorzystując umiejętności 

zdobyte podczas szkolenia. 

II edycja Projektu pt. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” 

Warsztaty z zakresu autoprezentacji w ramach II 

edycji Projektu pt. „Partnerstwo dla sukcesu 

społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu 

płockiego” 

W związku z realizacją zadania nr 6 w II edycji 

Projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-

zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie 

włączenia społecznego i walka z ubóstwem, dla 

uczestników i uczestniczek projektu w dniach 9-

10.11.2021 roku zostały zorganizowane warsztaty z 

autoprezentacji dla osób w wieku aktywności zawodowej 

korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bulkowie. 

Celem warsztatów było: 

rozwijanie    umiejętności     autoprezentacji,    pomocnej  

w procesie poszukiwania pracy i wejścia na rynek pracy; 

umiejętności autoprezentacji; poznanie swoich mocnych 

stron; nauka kierowania wywieranym wrażeniem tak, aby 

wypaść jak najlepiej; zapoznanie się z technikami, które 

pomagają redukować stres w sytuacji związanej 

z autoprezentacją. 

Program warsztatów obejmował w szczególności: 

sposoby radzenia ze stresem; wystąpienia publiczne; 

prezentowanie dobrych stron; etykietę i reguły 

grzecznościowe; wizerunek zewnętrzny itp. 

Warsztaty zostały zorganizowane w Ośrodku 

Rekreacyjno-Szkoleniowym w Cierszewie przez 

Fundację Wrzos z Jamielnika. Wykwalifikowani 

specjaliści przeprowadzili warsztaty stosując: wykład, 

dyskusję, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentację 

trenerską itp. Ponadto uczestnikom zapewniono sale 

szkoleniowe i wyżywienie-catering. 

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo  

 
W dniu 13.09.2021 r. Gmina Bulkowo podpisała 

umowę 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” w formie dotacji 

w    kwocie   30 000,00 zł,   co   stanowi   100%   kosztu  

kwalifikowanego brutto zadania. W ramach zadania 

w październiku 2021 r. zostało odebranych 

i zutylizowanych 68,565 ton wyrobów azbestowych 

pochodzących z  pokryć dachowych. Wykonawcą zadania 

była firma P.H.U. US-KOM z Gostynina.  

W ramach przyznanej dotacji przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie właściciele nieruchomości z terenu gminy 

Bulkowo mają możliwość spełnić wymagania określone 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 

13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie 

wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 

w których były lub są wykorzystywane wyroby 

zawierające azbest.  

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do 

skorzystania z bezpłatnego odbioru wyrobów 

azbestowych  w  kolejnych latach. 
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Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo w 2022 r. 

W dniu 27.10.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert 

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację zadania pn. „Odbieranie 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Bulkowo w okresie od 01.01.2022 r. do 

31.12.2022 roku”. Swoją ofertę złożyły trzy firmy: 

- PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock,  

- Remondis Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Płocku 

ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock,  

- Lider Konsorcjum: ECOVIR Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 

36, 09-228 Ligowo, Partner Konsorcjum: ECO-SPEED 

Leszek Bogdański Kominy 6A, 87-300 Brodnica.  

Dnia 17.11.2021 r. Gmina Bulkowo podpisała 

umowę z firmą Remondis Sp. z o.o. w Warszawie 

Oddział w Płocku, ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock, 

która złożyła najkorzystniejszą ofertę i dotychczas 

świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych 

z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 

Bulkowo.  

Dobrą wiadomością dla mieszkańców Gminy 

Bulkowo jest fakt, że pomimo wzrostu ceny jednostko-

wej za 1 tonę odpadów o 17,00 zł, opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszej 

Gminie pozostają bez zmian.  
Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosi 20,00 zł od osoby – jeżeli odpady będą zbierane 

i odbierane w sposób selektywny. Mieszkańcy 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, którzy zadeklarują posiadanie 

przydomowego kompostownika, w którym 

kompostowane są bioodpady stanowiące odpady 

komunalne są w części zwolnieni z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi liczonej od 

każdego mieszkańca. 

Prace wykonane przez Gospodarkę Komunalną przy Urzędzie Gminy Bulkowo 

W 2021 roku pracownicy Gospodarki Komunalnej 

usunęli 27 awarii wodociągu gminnego, głownie 

spowodowanych rozszczelnieniem połączeń, usprawnili 

19 nawiertek (zaworów wodociągowych), zamontowali 

16 zasuw wodociągowych oraz wymienili 3 hydranty. 

Wszystkie prace były wykonane przy pomocy własnego 

sprzętu oraz zasobu ludzkiego, co przyczyniło się do 

znacznej minimalizacji kosztów wykonania w/w prac.  

W październiku GK wybudowała 170 metrów sieci 

wodociągowej o średnicy 110 mm w miejscowości 

Wołowa. Prace polegały na wykonaniu wykopu, ułożeniu 

sieci wodociągowej, wpięciu do wodociągu głównego 

oraz wykonaniu próby szczelności. Koszt zakupu 

materiałów wyniósł 9 tys. zł. Całość środków pochodziła 

z  budżetu  Gminy.  Dzięki tej inwestycji Gmina Bulkowo  

jest zwodociągowana w 99,9%. 

 
(budowa wodociągu w miejscowości Wołowa 
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KOMUNIKAT 
W związku z prowadzeniem procedur windykacyjnych zaległości za pobór wody  

i odprowadzanie ścieków gmina może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli: 
 przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa; 
 odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania 

upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty; 
 jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe 

uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego; 
 został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, 

jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych. 
W zawiązku z powyższym Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo informuje, że po 

przeprowadzeniu procedur miały już miejsce odcięcia wody w gospodarstwach domowych. Spowodowane było to 
brakiem wpłat za pobór wody. W obecnej chwili prowadzone są kolejne postępowania wobec innych odbiorców 
usług świadczonych przez gminę Bulkowo spowodowane powstałymi zaległościami w opłatach.  

Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy w Bulkowie przypomina o obowiązku terminowego uiszczania 
wszelkich opłat.  

Nr konta - opłata za pobór wody/odprowadzanie ścieków  47 9008 0005 0260 0026 2000 0030 

Nr konta - odpady komunalne  20 9008 0005 0260 0026 2000 0710 
 



Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy 

Bulkowo wykonała jesienne 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 gminnych.  

W październiku pracownicy grupy remontowo 

budowlanej dokonali naprawy dachu na gminnym 

budynku komunalnym w miejscowości Daniszewo. Prace 

polegały na całkowitym odtworzeniu pokrycia 

dachowego jakim była papa, wykonaniu obróbek 

dekarskich oraz montażu orynnowania. Koszty w całości 

były pokryte przez Gminę.  

       

(naprawy dachu na gminnym budynku komunalnym w miejscowości Daniszewo) 

Obecnie trwają prace związane z odwodnieniem 

drogi w miejscowości Chlebowo. Polegają one na 

odtworzeniu rowu, montażu przepustów oraz wykonaniu 

zjazdów do posesji mieszkańców. Jednocześnie 

pracownicy Gospodarki Komunalnej przygotowują się do 

sezonu zimowego tj. dokonują przeglądu sprzętów 

niezbędnych do odśnieżania dróg oraz zabezpieczania 

przed wystąpieniem niekontrolowanych poślizgów przez 

posypywanie zlodowaciałych nawierzchni mieszanką 

piasku i soli drogowej.  

Z życia biblioteki… 

Zrób to sam w Makerspace w Bulkowie 

Projekt „Zrób to sam w Makerspace”, który 

realizowany jest w 2021 roku w Pracowni Orange 

w Bulkowie, to dla naszej społeczności innowacyjne 

przedsięwzięcie łączące w sobie naukę nowych 

technologii, umiejętności technicznych oraz naukę 

programowania. Głównym celem jest zwiększenie 

umiejętności technicznych poprzez organizację cyklu 

zajęć w ramach działania Makerspace z wyposażeniem: 

pracownią elektroniczną oraz druku 3D. Na jego 

realizację przyznana została dotacja z Fundacji Orange  

w wysokości  3 000,00 zł.  

Podczas warsztatów, które prowadzone są dla 6-cio 

osobowej grupy, młodzi „makerzy” zdobywają wiedzę 

jak działają programy, urządzenia i roboty. Podczas 

spotkań uczą się nauki lutowania oraz programowania 

w micro:bit, ponadto składają zestawy edukacyjne: Lego, 

Lofi oraz budują inne roboty. Uczą się także 

programować w programie Tinkercad oraz zapoznają się 

z drukarkami 3D.  

Wierzymy, że dzięki spotkaniom w przyszłości 

zaowocuje to ich własnymi innowacyjnymi pracami 

i poszerzeniem horyzontów myślowych. Nauka 

programowania umożliwi natomiast młodzieży 

zrozumienie świata w którym żyją i da bezpośredni 

wpływ na rzeczy w ich otoczeniu.    

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji 

Orange. Planowana jest kontynuacja pomysłu poprzez 

kolejny projekt pt. „Makerzy z Bulkowa”. 

 
Kolejne działania w Pracowni Orange w Bulkowie, 

które będą realizowane dzięki dofinansowaniu z Fundacji 

Orange, jeszcze w tym roku to dodatkowe wyposażenie, 

w postaci sprzętu, będą to 3 laptopy z pełnym 

oprogramowaniem o łącznej wartości 11 042,10 zł.  Od 

nowego roku będą prowadzone dodatkowo dwa projekty 

pt. „Złap EkoBacyla”, na którego realizację pozyskano 

dotację w wysokości  2 000,00 zł oraz wcześniej 

wspomniany projekt „Makerzy z Bulkowa” z dotacją 

3 000,00 zł.  Zapraszamy do Pracowni Orange! 
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Projekt Futurystyczny Maluch rusza już w styczniu ! 

W ramach XIV edycji programu „Na dobry 

początek!” Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego  

został złożony przez bibliotekę w Bulkowie wniosek pt. 

"Futurystyczny maluch”, który został napisany przy 

współpracy z Małgorzatą Józwiak ze Szkoły 

Podstawowej w Bulkowie.  Z sukcesem pozyskano 

dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł. na realizację 

działań zaplanowanych od stycznia do czerwca 2022 r. 

 „Futurystyczny maluch” jest to przedsięwzięcie 

łączące w sobie nowoczesne formy edukacji tj. nowe 

technologie, promocję książki popularnonaukowej, 

rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata 

poprzez wykorzystanie m.in. metod STEM, TiK. Z uwagi 

na specyfikę pracy z małymi dziećmi zajęcia będą miały 

formę zajęć zintegrowanych. Zaplanowano 5-miesięczny 

cykl tematycznych spotkań wokół STEM dotyczących 

m.in. astronomii, prehistorii, nauk biologicznych 

(anatomia człowieka, flora i fauna), historii lokalnej, 

literatury, ekologii, architektury, sztuki i nauki 

kodowania. Działania zostały zaplanowane tak, że dzieci 

będą brały udział w zajęciach ze specjalistami 

z logopedii, terapii ręką, nauką języka oraz choreoterapią. 

Następnie zostaną zapoznani przez bibliotekarzy 

z książkami z konkretnej dziedziny, aplikacjami, VR i AR 

oraz robotami i kodowaniem z wykorzystaniem mat 

i podłogi interaktywnej. Na koniec projektu został 

zaplanowany integracyjny Piknik Rodzinny. Zachęcamy 

do zapisów. 

Sieć na kulturę w powiecie płockim 

 

W Filii Bibliotecznej w Nowych Łubkach w dniach 

od 13 do 30 października 2021 r. odbyło się szkolenie dla 

dzieci i młodzieży pt. „Dostępność zasobów cyfrowych 

online” w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie 

płockim”. Uczestnikami spotkań on-line była klasa VI ze 

Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach. Podczas 

szkolenia młodzi uczestnicy poznali sposoby 

wyszukiwania w sieci niezbędnych informacji. 

Dowiedzieli się także, jak tworzyć lokalną encyklopedię 

na  bazie  Wikipedii   oraz   nauczyli   się  tworzenia   baz  

danych. Dowiedzieli się o bezpieczeństwie w sieci oraz 

skąd brać dane do analizy i z jakich narzędzi korzystać do 

ich interpretacji, żeby nie popaść w konflikt z prawem. 

Celem projektu „Sieć na kulturę” było podniesienie 

kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników 

biblioteki poprzez organizację szkoleń i dostęp do 

materiałów edukacyjnych. Ponadto rozwijanie 

kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży, a także 

wyposażenie placówki w sprzęt niezbędny do    

organizacji zajęć, który niebawem otrzyma biblioteka, 

będą to 4 laptopy oraz 2 tablety, które z pewnością 

posłużą młodzieży do dalszego kształtowania  

kompetencji cyfrowych.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie brała 

udział w projekcie „Sieć na kulturę” w podregionie 

płockim, który jest finansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

(działanie 3.2  „Innowacyjne rozwiązania na rzecz 

aktywizacji cyfrowej”). 

  Ranking Bibliotek 2021 

W dniu 6 grudnia 2021 r. został opublikowany Ranking 

Bibliotek 2021, którego inicjatorem jest Rzeczpospolita i Instytut 

Książki. Wzięło w nim udział 837 bibliotek w Polsce odpowiadając 

na ankietę.  

Ranking znajduje się na stronie www.instytutksiazki.pl > 

Aktualności >  Ranking Bibliotek 2021 w dzisiejszej 

„Rzeczpospolitej” 

Biblioteka w Bulkowie zajęła zaszczytne 13 miejsce 

w województwie mazowieckim i 108 w kraju! To ogromny sukces! 

Wysoka lokata dowodzi, że zaangażowanie i działania realizowane 

przez Dyrektor Biblioteki Natalię Maćkiewicz oraz pracowników 

przekładają się nie tylko na zadowolenie czytelników, ale znajdują 

uznanie na arenie ogólnopolskiej.  

To wyjątkowe wyróżnienie dla osób, które swoją pracą, działalnością instytucji, którą współtworzą, szczególnie 

zasłużyły na uznanie lokalnej społeczności poprzez promocję, wspieranie czytelnictwa oraz kształtowanie życia 

kulturalnego. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie oferuje użytkownikom nietuzinkową i dostosowaną do potrzeb 

ofertę kulturalną. Działania podejmowane przez Dyrektor Biblioteki pozwoliły stworzyć bogatą programowo, bliską 

każdemu czytelnikowi instytucję kultury. Obecnie Biblioteka to prawdziwy ośrodek życia kulturalnego, znana 

z bogatych kolekcji książek i mediów oraz wielu oryginalnych inicjatyw. Serdecznie gratulujemy !. 
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Realizacja programu  „CZYSTE POWIETRZE” w Gminie Bulkowo 

Przypominamy, że w ramach porozumienia 

zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

funkcjonuje w Urzędzie Gminy Bulkowo pok. nr 1 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, z którego mogą 

korzystać mieszkańcy Gminy Bulkowo zainteresowani 

złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

Z usług w Punkcie można korzystać, najlepiej po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w dniach: 

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

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. 
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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 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY 

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią 

koronawirusa (wywołującego COVID-19) obsługa mieszkańców odbywa się za pośrednictwem Biura 

Podawczego znajdującego się na parterze budynku Urzędu (pokój nr 23) wejście wspólne z Bankiem 

Spółdzielczym od strony parkingu. Za pośrednictwem Biura Podawczego możliwa jest wszelka wymiana 

dokumentów (m. in. składanie wniosków, odbiór decyzji itp.), a także bezpośrednia rozmowa z pracownikami.  

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie Gminy Bulkowo, Urzędzie Stanu Cywilnego, 

Gospodarce Komunalnej oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej są realizowane z zachowaniem 

odpowiednich rygorów sanitarnych. 

Zachęcamy do kontaktu z Urzędem Gminy Bulkowo oraz w/w jednostkami organizacyjnymi: 

1. Telefonicznie - 24  265  20  13,    24  265  20  41,    24  265  23  48 

2. Mailowo - gmina@bulkowo.pl   usc@bulkowo.pl   gops@bulkowo.pl    gospodarka@bulkowo.pl  

3. Za pośrednictwem platformy ePUAP 

4. Listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej 

Wszelkie opłaty skarbowe, podatkowe wynikające z charakteru  załatwianej sprawy można dokonywać na 

nr konta bankowego: 47 9008 0005 0260 0026 2000 0030, koniecznie z podaniem tytułu wpłaty. 

Opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na odrębny rachunek 

bankowy: 20 9008 0005 0260 0026 2000 0710 

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. 
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