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Klub Seniora w Bulkowie 

        Od 2 sierpnia 2021 r. funkcjonuje Klub Seniora 

w Bulkowie, który mieści się 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. 

Seniorzy z Klubu Seniora aktywnie uczestniczą 

w grupowych zajęciach ruchowych, edukacyjnych, 

artystycznych, plastycznych, kulinarnych i zajęciach 

aktywizujących. W ramach aktywności własnej podejmują szereg działań grupowych, indywidualnych i dyskutują na 

różne tematy przy kawie, herbacie i ciastkach. Do dyspozycji uczestników jest rehabilitant, który prowadzi 

indywidualne ćwiczenia dostosowane do potrzeb Seniora. Podczas zajęć ruchowych poprawiają swoją kondycję 

fizyczną, w ramach zajęć artystycznych uczą się układów przy muzyce, biesiadują, śpiewają. W ramach zajęć 

edukacyjnych ćwiczą pamięć, koncentrację i uwagę poprzez rozwiązywanie krzyżówek, wykreślanek itp. oraz 

podczas rozgrywek w karty lub planszówki. Wymieniają się doświadczeniami kulinarnymi, przepisami zarówno 

tradycyjnymi, jak też nowinkami w świecie kulinarnym.  

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych  

pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia  

zdrowia, pogody ducha, wszelkiej życzliwości  

oraz przede wszystkim pokoju.  

Niech ten szczególny okres Zmartwychwstania Pańskiego  

będzie pełen wiary, że ten trudny czas szybko minie,  

a w naszych sercach wraz z nadchodzącą wiosną znów zagości radość.  

Życzymy, aby Święta Wielkanocne napełniły  

Państwa radością, optymizmem oraz nadzieją na świetlaną przyszłość.  

Niech miłe chwile spędzone w gronie najbliższych  

obfitują w szczęście i będą okazją do szczerej refleksji. 
 

             Przewodniczący Rady Gminy                          Wójt Gminy Bulkowo   

                  Andrzej Krokowski                                          Gabriel Graczyk 

           wraz z Radnymi i Sołtysami                                wraz z pracownikami
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Uczestnicy Klubu byli również w kinie, a po 

seansie udali się na obiad i deser. Chętnie biorą udział 

w różnego rodzaju balach, np. karnawałowym. Seniorzy 

włączyli się także do akcji Solidarni z Ukrainą 

i przygotowali dużą ilość kanapek oraz zakupili produkty, 

które są najbardziej potrzebne dla osób przybywających 

do naszego kraju. Przed uczestnikami Klubu Seniora 

wiele nowych aktywności, do zdobycia nowe 

umiejętności i doświadczenia.  

Zbliża się wiosna zatem z optymizmem czekamy na 

kolejne zajęcia, pomysły i formy aktywności. 

  
 

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Po raz kolejny sztab Bulkowo zagrał z WOŚP – 

udało się zebrać prawie 33 tys. zł na wsparcie 

diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. 

W dniu 30 stycznia 2022 r. w naszej Gminie odbył 

się 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Choć w tym roku graliśmy inaczej – bo wirtualnie, to nie 

zabrakło pozytywnej energii i ciepłej atmosfery! Cały 

Sztab pracował na najwyższych obrotach, dzięki któremu 

udało się zebrać wspaniałą kwotę - 32 984,47 zł.  

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się 

do organizacji tegorocznego Jubileuszowego Finału. 

Niezawodnej i wspaniałej grupie 30 wolontariuszy, 

którzy pomimo niesprzyjającej aury zebrali wspaniałą 

kwotę: Julii Sadkowskiej, Aleksandrze Tybuś, Oliwii 

Mikołajczyk, Zuzannie Witkowskiej, Mai Świtkiewicz, 

Gabrieli Żbikowskiej, Kacprowi Grabarczykowi, Wiktorii 

Kijoch, Natalii Grzelak, Katarzynie Załęckiej, Antoniemu 

Wolińskiemu, Szymonowi Pikoniowi, Zofii 

Pogorzelskiej, Eliaszowi Nowakowi, Zuzannie 

Kuźniewskiej, Natalii Adamczak, Natalii Klekowickiej, 

Łukaszowi Krokowskiemu, Nikoli Grzelak, Amelii 

Gałeckiej, Szymonowi Strzelczakowi, Julii 

Kopaczewskiej, Agnieszce Piechnie, Karolowi 

Majewskiemu, Kacprowi Krokowskiemu, Kubie 

Bąkiewiczowi, Aleksandrze Mazur, Zofii Skibińskiej, 

Alicji Gronczewskiej oraz Emilii Bigos. 

Wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich 

szkół, organizacji, stowarzyszeń, Koła Seniorów, 

Zjednoczonych Bulkowo, przedsiębiorców, KGW oraz 

OSP z terenu Gminy Bulkowo, dzięki Waszej otwartości 

i aktywnemu włączeniu się w tegoroczny Finał – mieliśmy 

bardzo dużo atrakcji, doceniamy Wasze zaangażowanie. 
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Podziękowania kierujemy również do osób, które 

w tak krótkim czasie sprawiły, że Finał odbył się 

w formule online. Pracownikom Biblioteki na czele 

z Dyrektor Natalią Maćkiewicz za stworzenie „studia 

nagrań” oraz poprowadzenie licytacji, pracownikom 

Urzędu Gminy (w szczególności Aleksandrze 

Staniszewskiej, Piotrowi Banasiowi) oraz Szkoły 

(Agnieszce Pikoń i Marcinowi Pikoń) za moderację finału 

online oraz pracownikom Gospodarki Komunalnej za 

pomoc w pracach organizacyjnych. 

Dziękujemy za nieocenioną pomoc Państwu 

Mieczysławowi i Małgorzacie Józwiak. DJ 

Mali&Wodzirej za obecność i oprawę muzyczną. Wyrazy 

wdzięczności kierujemy do osób, które umiliły czas 

swoimi występami - uczniom szkół podstawowych 

z terenu Gminy Bulkowo, duetowi: Agata Pijankowska 

i Andrzej Cytacki, zespołowi The Voice Orkiestra, 

solistce Natalii Pęcherzewskiej oraz Zespołowi Anawim 

z Płońska. Dzięki Wam ten dzień był jeszcze bardziej 

wyjątkowy! 

Nieoceniony był również wkład sponsorów, którzy 

przekazali gadżety na licytację online. Jesteśmy 

wdzięczni wszystkim uczestnikom licytacji za okazanie 

wielkiego serca. Dziękujemy wspaniałej grupie osób pod 

kierunkiem Szefowej Sztabu Anny Trzeciak, którzy 

zaangażowali się w organizację zbiórki, w przygotowania 

i rozliczenia. Praca, którą wykonaliście jest nieoceniona. 

Pandemia niestety nie pozwoliła spotkać się 

osobiście i świętować wspólnie. Tym większa jest nasza 

wdzięczność i radość, że w tak trudnym dla nas 

wszystkich czasie, po raz kolejny potrafiliśmy zjednoczyć 

siły i wspólnie okazać pomoc przy zbiórce środków na 

tak szczytny cel.  

Dziękujemy! 

Podsumowanie 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

W dniu 9 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej 

im. Marii Konopnickiej w Bulkowie odbyło się 

podsumowanie 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. 

W tym roku Gminnemu Sztabowi udało się zebrać 

wspaniałą kwotę - 32 984,47 zł i zająć piąte miejsce 

w powiecie płockim. Na tle powiatu wyróżniliśmy się 

organizacją finału online - w formie transmisji na żywo 

w bardzo krótkim czasie. 

Do osiągnięcia tak wysokiego wyniku przyczynili 

się nasi lokalni bohaterowie - wolontariusze, którzy nie 

zważając na warunki atmosferyczne aktywnie 

kwestowali. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy 

wspaniałej postawy. Jubileuszowy finał WOŚP odbył się 

pod hasłem „Przejrzyj na oczy”, tegoroczna zbiórka była 

przeznaczona na zapewnienie najwyższych standardów 

diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. 

To dzięki Państwu po raz kolejny Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy mogła zagrać w Gminie Bulkowo. 

Skupiając się na pozytywnych emocjach, wspólnym 

działaniu dla dobra drugiego człowieka wiele możemy 

osiągnąć. Dziękujemy! 

 

 Dofinansowanie OSP z terenu Gminy Bulkowo w 2021 roku

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców jest 

priorytetem Gminy Bulkowo. Od lat władze Gminy 

starają się podejmować działania, skierowane na 

doposażenia w niezbędny sprzęt jednostką ochotniczych 

straży pożarnych z terenu gminy. Strażacy OSP, którzy 

często są pierwsi na miejscu akcji i pełnią służbę 

z narażeniem zdrowia i życia, wobec powyższego 

potrzebują niezawodnego sprzętu i wyposażenia.  

Dzięki wspólnym działaniom w 2021 roku udało się 

pozyskać hełmy strażackie, rękawice specjalne, obuwie 

specjalne, umundurowanie specjalne, aparaty powietrzne 

oraz   asortyment  pożarniczy   w   postaci  nowej  kamery   
Strona 3 



termowizyjnej i wentylatora oddymiającego, który 

usprawni działania ratownicze strażaków m.in. 

w pożarach czy zadymionych pomieszczeniach. Sprzęt 

skróci czas trwania akcji i ułatwi poszukiwania 

poszkodowanych oraz źródła pożaru, a tym samym 

zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców gminy Bulkowo. 

Wartość pozyskanego sprzętu i wyposażenia wynosi 

77 750,00 zł przy udziale środków Gminy 9 864,00 zł. 

Wkład własny OSP to kwota 1 305,00 zł.  

Dzięki wsparciu środków z Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w OSP 

Blichowo i OSP Worowice wykonano remonty garaży 

strażackich. Łączna kwota poniesionych wydatków 

wyniosła 30 238,84 zł, przy udziale środków Gminy 

w kwocie 738,84 zł. W celu minimalizacji kosztów prace 

remontowe wykonali pracownicy Gospodarki 

Komunalnej przy UG Bulkowo. 
 

   
(remont garażu OSP Blichowo - wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej, instalacji elektrycznej) 

Przekazanie sprzętu i umundurowania dla OSP w Blichowie i OSP w Nowych Łubkach 

W dniu 26 listopada 2021 r. Wójt Gminy Bulkowo 

Gabriel Graczyk uczestniczył wraz z Krzysztofem 

Olejnickim Pełnomocnikiem Starosty Płockiego 

ds. współpracy z OSP oraz Bogdanem Matczakiem 

Radnym Powiatu Płockiego w przekazaniu sprzętu 

ratowniczego i umundurowania dla OSP w Blichowie 

i OSP w Nowych Łubkach. Zadanie zostało dofinasowane 

ze środków Powiatu Płockiego w ramach IV Edycji 

Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego 

i umundurowania - 2021” dla gmin z terenu powiatu 

płockiego, z których jednostki OSP wzięły udział 

w działaniach przeciwpowodziowych w związku 

z przekroczeniem stanów alarmowych na rzece Wiśle. 

Dla jednostki OSP w Blichowie zakupione zostały 4 szt. 

węży pożarniczych oraz 4 szt. wizjerów przezroczystych 

na łączną kwotę 1 000,00 zł.  

OSP w Nowych Łubkach dzięki pozyskanym 

środkom otrzymała mundur wyjściowy, ubranie 

koszarowe 3 częściowe oraz nosze płachtowe. Koszt 

zakupu asortymentu w kwocie 1 000,00 zł został 

rozliczony  z  dofinasowania, pozostałe środki pochodziły   

z budżetu Gminy Bulkowo.  

Cieszymy się, że zaangażowanie strażaków-

ochotników jednostek z terenu Gminy Bulkowo po raz 

kolejny zostało docenione przez Starostwo Powiatowe 

w Płocku. 

 

Przekazanie wyposażenia dla OSP w Bulkowie oraz OSP w Nowych Łubkach 
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W dniu 7 grudnia 2021 r. w remizie OSP 

w Bulkowie odbyło się uroczyste przekazanie 

wyposażenia w postaci: wentylatora oddymiającego i piły 

spalinowej dla OSP w Bulkowie oraz aparatu 

powietrznego dla OSP w Nowych Łubkach. Zakup 

sprzętu został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego. W przekazaniu 

uczestniczył Dyrektor Delegatury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

w Płocku Tomasz Kominek, Radni Powiatu Płockiego: 

Bogdan Matczak i Piotr Skorupski, przedstawiciele OSP 

w Bulkowie: Prezes Mateusz Koczwara i Wiceprezes 

Benedykt Ryziński oraz przedstawiciele OSP w Nowych 

Łubkach: Prezes Józef Bigos i Wiceprezes Janusz Bigos. 

Z tego tytułu Gmina Bulkowo pozyskała 

dofinansowanie w kwocie 4 050,00 zł z przeznaczeniem 



dla OSP w Bulkowie. Pozostałe 4 050,00 zł to wkład 

własny Gminy Bulkowo. 

Na aparat powietrzny dla OSP w Nowych Łubkach 

udzielono dotacji w kwocie 2 000,00 zł, pozostałe środki 

w kwocie 2 400,00 zł pochodziły z budżetu gminy. 

Cieszymy się, że po raz kolejny Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wspiera 

nasze jednostki OSP. Dzięki pozyskanym środkom oraz 

wkładowi własnemu gminy akcje ratowniczo-gaśnicze 

z pewnością staną się bezpieczniejsze. Strażacy-ochotnicy 

będą mogli w szybki i sprawny sposób reagować m.in. na 

zmienne warunki pogodowe, takie jak huragany 

i nawałnice, które niestety coraz częściej nas dotykają. 

 
 

 Stypendia Wójta Gminy Bulkowo

Kryterium przyznania 

stypendium Wójta były oceny 

uzyskane przez uczniów 

w I semestrze roku szkolnego 

2021/22. Po dokonaniu 

analizy wniosków Komisja 

Stypendialna stwierdziła, 

że  wszystkie wnioski spełniają kryteria określone 

w  Regulaminie przyznawania i przekazywania 

stypendium Wójta Gminy Bulkowo dla szczególnie 

uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę 

Bulkowo, stanowiącego załącznik do Uchwały 

nr 67/IX/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 sierpnia 

2019 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu 

wspierania edukacji dzieci i młodzieży uczęszczających 

do szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo. 

Liczba wręczonych wyróżnień wyniosła 20, Gmina 

Bulkowo na ten cel przeznaczyła kwotę 3 000,00 zł.  

Kwota stypendium dla każdego ucznia 150,00 zł 

przekazana została na wskazane konto bankowe. 

Natomiast Listy gratulacyjne dla stypendystów z uwagi 

na sytuację epidemiczną przesłano pocztą. 

Tegoroczne przyznanie stypendiów odbyło się już 

po raz 21. Gratulujemy wspaniałych osiągnięć!!! 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

w Bulkowie:  

1. Szymon Pikoń  

2. Wojciech Godziemski 

3. Natalia Niemirowska  

Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach:  

1. Zofia Pogorzelska    

2. Łukasz  Krokowski  

3. Maja Bigos  

4. Marta Magdalena Kruk  

5. Maja Słupecka  

6. Jakub Osiak  

7. Karol Majewski  

8. Szymon Strzelczak  

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Blichowie:   

1. Natalia Adamczak  

2. Adam Ostrowicki 

3. Alicja Adamczak  

4. Emilia Bigos 

5. Amelia Tybuś 

6. Maja Dublas 

7. Karolina Ziębińska  

8. Magdalena Pawlak  

9. Łukasz Głowiński  

Informacja GOPS Bulkowo – dodatek osłonowy 

 
Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, 

które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom 

o niskich dochodach, a także uchronić ich przed 

ubóstwem energetycznym. 

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym 

świadczenie przysługuje: 

- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, 

w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu 

nie  przekracza kwoty 2 100,00 zł, 

- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, 

w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu 

nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę; 

Dochód jest ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie: 

- 400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 

- 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego 

się z 2 do 3 osób;  

- 850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego 

się z 4 do 5 osób; 

- 1 150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego 

się z co najmniej 6 osób.  

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa 

domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 

ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, 

kuchnia  węglowa  lub  piec   kaflowy   na   paliwo   stałe,  
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zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - 

można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale 

jest jeden warunek, takie źródło ogrzewania musi być 

wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.  

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego 

rocznie wynosi wówczas: 

- 500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 

- 750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego 

się z 2 do 3 osób;  

- 1 062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego 

się z 4 do 5 osób;                          

- 1 437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego 

się z co najmniej 6 osób. 

Dodatek osłonowy można przyznać również, gdy 

wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 

2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym 

i 1 500,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym. 

Wypłacana jest wtedy różnica między kwotą dodatku 

osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony 

przeciętny miesięczny dochód. Świadczenie nie 

przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20,00 zł.  

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga 

wydania decyzji. Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku 

osłonowego podany zostanie adres poczty elektronicznej 

informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie 

przesłana na wskazany adres. Odmowa przyznania 

dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do 

dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie 

nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania 

decyzji. 

Jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022 r. 

- dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza 

rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga 

między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r. Jeśli wniosek 

złożony został po 31 stycznia 2022 r. – dodatek 

wypłacony będzie jednorazowo w możliwie najkrótszym 

terminie. Terminem końcowym wypłaty dodatku 

osłonowego jest 2 grudnia 2022 r. 

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą 

rozpatrywane. 

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego 

można składać: 

- na piśmie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bulkowie, 

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP 

(wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem 

profilu zaufanego). 

Pamięć o historii Nowych Łubek w nowo powstałej publikacji "ŁUBKI - ocalimy resztki 

historii, która minęła bezpowrotnie" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenie Gminy Bulkowo powstała kolejna 

twórcza inicjatywa społeczna, która doprowadziła do 

powstania książki o historii Nowych Łubek, realizowana 

przez Klub „Rozwój Nowe Łubki”.  

W dniu 7 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej 

w Nowych Łubkach odbyło się podsumowanie projektu 

pn. „ŁUBKI – ocalimy resztki historii, która minęła 

bezpowrotnie”, którego efektem jest powstanie publikacji 

o historii Nowych Łubek autorstwa Anny Adamskiej 

i Małgorzaty Osiak – nauczycielek ze Szkoły 

Podstawowej w Nowych Łubkach, a zarazem mieszkanek 

tej miejscowości. Publikacja zawiera niezwykłą i bardzo 

ciekawą treść historii Nowych Łubek sięgając aż do XV 

wieku,  która  została  przybliżona  przez  autorki podczas  

uroczystości.    Znajdziemy    w    niej    materiały    oraz  
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informacje dotyczące 

zabytków architektury 

i sztuki, kultury ludowej, 

a także położenia 

geograficznego. Na kartach 

publikacji opowiedziano 

historię życia lokalnej 

społeczności przywołując 

sylwetki mieszkańców oraz 

„bliższej” przeszłości. 

Książka nie powstałaby, 

gdyby nie pomoc, wsparcie 

i  zaangażowanie  mieszkań- 

ców Nowych Łubek, którzy udzielali cennych informacji, 

udostępniali rodzinne pamiątki i zdjęcia – podsumowują 

z wdzięcznością autorki. 

Uroczystość poprowadziła Prezes Klubu 

„ROZWÓJ” Nowe Łubki – Emilia Bigos. W wydarzeniu 

wzięli udział: Sylwester Ziemkiewicz - Starosta Płocki, 

Gabriel Graczyk – Wójt Gminy Bulkowo, Iwona Marczak 

- Prezes Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – 

Młodzi Razem”, Karolina Koper - Dyrektor Wydziału 

Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa 

Powiatowego w Płocku, Marlena Matusiak – Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach wraz ze 

społecznością szkolną, Eleonora Dorenda-Stańczak - 

wnuczka Mieczysława Dorendy dawnego właściciela 

majątku Łubki oraz założyciela i pierwszego prezesa OSP  

 



w Nowych Łubkach, Józef Bigos - Prezes OSP 

w Nowych Łubkach; Jan Gościcki – wieloletni przyjaciel 

Nowych Łubek; Zygmunt Trembiński – prawnuk Juliana 

Trembińskiego dawnego Wójta Gminy Łubki; Kazimierz 

Marcinkowski – wieloletni Dyrektor SKR w Nowych 

Łubkach; Mateusz Żuchowski – właściciel kanału 

fotograficznego i filmowego B.movie; Monika Kowalska 

w    imieniu    GBP,    Krzysztof   Jakubiak – koordynator  

projektu. 

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków 

Programu „Działaj Lokalnie” Polsko - Amerykańskiej 

Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 

Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji 

„FLZP – Młodzi Razem” i Powiatu Płockiego. Zadanie 

zostało dofinansowane ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego. 

INWESTYCJE 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bulkowie – I etap 

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

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

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

ilości ścieków dowożonych oraz poprawienie skuteczności oczyszczania ścieków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W dniu 21 marca 2022 r. dokonano odbioru robót 

budowlanych zrealizowanych w ramach II etapu zadania 

pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Bulkowo, gmina Bulkowo w ramach zadania 

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie 

Bulkowo Etap I”. Zakres wykonanych prac obejmował 

m. in.: halę technologiczną, wykonanie  instalacji 

wentylacji i systemu detekcji gazu, wykonanie dróg 

i chodników na terenie oczyszczalni ścieków, pompowni 

głównej, punktu przyjęcia ścieków dowożonych, 

zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych, stacji pomp 

ścieków oczyszczonych mechanicznie, robót i instalacji 

elektrycznych. Wartość wykonanych w II etapie robót 

budowlanych wynosi 1 176 452,11 zł brutto.  

Całkowita wartość inwestycji realizowanej w latach 

2021-2022 r. dotyczącej prac remontowych oczyszczalni 

ścieków w Bulkowie opiewa na kwotę 1 696 170,02 zł. 

Wartość dofinansowania pochodząca z  Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich wynosi 768 125,00 zł, pozostała kwota 

tj. 928 045,02 zł to środki własne Gminy Bulkowo. 

Remont konieczny był z powodu złego stanu 

technicznego oraz przestarzałej technologii. Wykonane 

prace umożliwią, oprócz bezawaryjnego funkcjonowania, 

przyjęcie większej ilości dowożonych ścieków. 

 
 

 
 

 

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową studni głębinowej w m. Włóki

 

Trwają prace przy realizacji inwestycji 

„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz 

z budową studni głębinowej w m. Włóki 

gm. Bulkowo”. Na wykonanie zadania Gmina Bulkowo 

uzyskała dofinasowanie z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w kwocie prawie 1, 7 mln zł. 

Całkowity koszt zadania to ponad 2,1 mln zł, pozostała 

kwota pochodzi z wcześniej pozyskanego 

dofinansowania.  
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Zakres prac obejmuje: 

- wymianę i rozbudowę układu technologicznego SUW, 

- budowę zbiornika czystej wody, 

- wymianę instalacji elektrycznej w budynku SUW, 

- remont pomieszczeń budynku SUW, 

- budowę studni nr 2. 

Po wykonaniu tego zadania mieszkańcy Gminy 

Bulkowo zyskają bezpieczeństwo, szczególnie 

w okresach suszy i większego zużycia wody na 

znacznym terenie gminy. Przebudowana stacja będzie 

mogła też w większym stopniu wspomagać inne stacje 

na terenie gminy. 

 

 

 
 

 

 
Dzięki dofinasowaniu z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych uda się sfinalizować tą 

inwestycję. 

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

Na boisku sportowym w Nowych Łubkach można 

już trenować na oświetlonej murawie. Zainstalowanych 

zostało tam 6 nowych stalowych słupów 

oświetleniowych, które wyposażone są w 24 oprawy 

oświetleniowe typu LED. Wartość tych robót 

budowalnych wyniosła 116 850,00 zł brutto. Tuż obok 

powstała siłownia zewnętrzna. Mieszkańcy mogą ćwiczyć 

na podwójnych urządzeniach montowanych na pylonie: 

orbitrek i jeździec, wyciąg i krzesło, prasa nożna 

i wioślarz, drabinka i podciąg nóg, ławka i prostownik 

pleców, krzesło do wyciskania i prasa nożna (oba 

urządzenia dla dzieci). Znajdują się tam również stoliki 

do szachownicy i chińczyka. Wartość tych robót 

budowlanych to 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. Na realizację przedmiotowego zadania 

Gmina Bulkowo otrzymała także dotację z Powiatu 

Płockiego w kwocie 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na 

dofinansowanie wykonania instalacji oświetlania boiska 

w Nowych Łubkach.  

Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 154 

119,00 zł brutto,  wartość dofinansowań 109 758,00 zł, 

wkład własny Gminy Bulkowo 44 361,00 zł. Ze środków 

własnych Gminy sfinansowane zostały również koszty 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienia 

nadzoru inwestorskiego. 
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Przebudowa pomieszczenia piwnicznego na archiwum zakładowe 

W dniu 31.12.2021 r. dokonano odbioru robót 

budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego 

pn.: „Przebudowa pomieszczenia piwnicznego na 

archiwum zakładowe”. Zakres robót obejmował: 

- roboty budowlane (montaż okien, drzwi antywłamanio-

wych, malowanie ścian, sufitu, ułożenie płytek), 

- wymianę instalacji elektrycznej (montaż opraw 

oświetleniowych, przewodów) oraz instalacji grzewczej, 

- wykonanie instalacji wentylacyjnej. 

Prace zostały wykonane przez pracowników 

Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo. 

Wartość całkowita zadania to 33 407,60 zł w tym zakup 

regałów archiwalnych za kwotę 15 000,00 zł. Środki na 

realizację zadania pochodziły w całości z budżetu Gminy 

Bulkowo. 
 

Pozyskane środki 

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

Inwestycja pn. 

„Przebudowa drogi 

gminnej nr 290420W w 

miejscowości Nowy 

Podleck Etap 2” znalazła 

się na liście zadań 

rekomendowanych do 

dofinansowania ze 

środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg. 

Wartość robót budowla-

nych 1 100 767,70 zł, z 

czego prawie 708 tys. zł 

Gmina Bulkowo otrzymała          

(droga przed modernizacją)  z Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego! Koszty wykonania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, nadzoru inwestorskiego oraz 

pozostała wartości robót budowlanych (ok. 392 tys. zł) 

zostaną pokryte ze środków własnych.  

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka żwirowej 

drogi nr 290420W w m. Nowy Podleck. Wymiana 

nawierzchni na asfaltową o długości 1,5 km oraz 

szerokości 3,5 m wraz z mijankami to długo 

wyczekiwana inwestycja, która znacznie podniesie 

standard korzystania z drogi. Pas drogowy zostanie 

oczyszczony z drzew, krzewów i karp, w zamian zostaną 

wykonane nasadzenia zastępcze. Ulepszenie mieszanką 

kamienną   poboczy   wzmocni   poziom   bezpieczeństwa  

pieszych. Odwodnienie drogi poprzez wykonie 

jednostronnego rowu odprowadzającego wody opadowe 

oraz oczyszczenie istniejącego rowu zabezpieczy jezdnię 

przed powstawaniem zastoisk wody oraz ew. uszkodzeń.  

Zakres projektu obejmuje także wykonanie przy  

figurce chodnika  z  kostki  brukowej. W ramach zadania 

 powstanie oznakowanie pionowe, a istniejący przystanek 

autobusowy zostanie przeniesiony, aby wzmocnić poziom 

bezpieczeństwa. 

Przedmiotowa droga gminna krzyżuje się z drogą 

powiatową nr 2948W Rogozino-Blichowo-Bulkowo. 

Przebudowa tego ważnego odcinka poprawi komunikację 

w południowej części gminy, przyczyni się do dalszego 

rozwoju gospodarczego, będzie także znacznym 

udogodnieniem dla mieszkańców oraz rolników 

dojeżdżających do swoich pól i posesji. Realizacja 

zadania zwiększy szybkość i sprawność dostępu służb 

publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.  

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów 

W dniu 07.02.2022 roku Gmina Bulkowo zawarła 

umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji 

zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, 

siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag”. Przewidywany koszt 

realizacji Przedsięwzięcia wynosi 62 100,00 zł, gdzie 

57 500,00 zł stanowi dotacja przyznana przez NFOŚiGW, 

pozostałe koszty stanowią wkład własny Gminy.  

W ramach przedsięwzięcia rolnicy, którzy w ubiegłym 

roku złożyli wniosek w celu usunięcia odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej tj. m.in. folii 

rolniczej, siatki sznurka do owijania balotów, opakowań 

po nawozach, będą mieli możliwość dostarczenia w/w 

odpadów do dwóch punktów zbiórki wyznaczonych przez 

gminę tj. OSP Nowe Łubki i OSP Bulkowo. Przedsię-

wzięcie realizowane będzie w terminie do 30 czerwca 

2022 r. O szczegółach będziemy informowali wkrótce. 
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Dotacja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Gmina Bulkowo otrzymała 

dotację od Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków na zadanie pod nazwą 

„Projekt budowlany remontu 

i odbudowy,  Dwór  drewniany  

z początku XX wieku w zespole dworskim, Worowice”. 

Wartość całkowita projektu to ponad 50 tys. zł, natomiast 

pozyskana dotacja to 35 000,00 zł, co stanowi 70 % kosztów, 

które zostaną poniesione na projekt budowlany. 
 

Cyfrowa Gmina 

Pozytywnie został rozpatrzony wniosek Gminy 

Bulkowo o środki z Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina. 

Udało się pozyskać maksymalne możliwe do uzyskania 

środki tj. 164 160,00 zł brutto, co stanowi 100% kosztów 

kwalifikowalnych.  

W ramach realizacji projektu planowane jest: 

wykonanie obligatoryjnej diagnozy cyberbezpieczeństwa 

(niezbędnej do zweryfikowania poziomu zabezpieczeń 

oraz innych procedur stosowanych w Urzędzie Gminy); 

przeszkolenie   urzędników    w    zakresie   cyberbezpie-  

czeństwa, zakup serwera wraz z oprogramowaniem 

systemowym i urządzeniem podtrzymującym zasilanie 

oraz urządzeniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa; 

stację roboczą do przygotowywania materiałów 

multimedialnych, 10 szt. komputerów stacjonarnych bądź 

laptopów, 18 szt. tabletów oraz zakup urządzenia typu 

firewall wraz z licencją do ochrony sieci lokalnej. 

Urządzenie będzie chroniło w sposób sprzętowy przed 

atakami w czasie rzeczywistym. Zapewni także 

blokowanie niebezpiecznych witryn internetowych. 

Projekt ,,Pod biało-czerwoną” 

W 2020 roku mieszkańcy Gminy Bulkowo brali 

udział w akcji ,,Pod biało-czerwoną”. Dzięki oddanym 

głosom jeszcze w tym roku otrzymamy środki na zakup 

masztu i flagi Polski, która będzie dumnie eksponowana 

w centralnym miejscu gminy. To patriotyczna inicjatywa, 

realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady 

Ministrów Mateusza Morawieckiego. Gmina Bulkowo 

otrzyma 8 000,00 zł na realizację tego działania.  

Serdecznie dziękujemy Państwu za oddane głosy 

i aktywność ! 
 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 

 

 
 

Gmina Bulkowo pozyskała środki na realizację 

grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 

w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.  Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie zweryfikowało 

61 ze 108 oświadczeń złożonych przez rodziców bądź 

pełnoletnich uczniów, których przodkowie pracowali 

w PPGR.   
 

 

Decyzją Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

dofinansowanie na zakup laptopa zostało zmniejszone 

z wnioskowanego 3 500,00 zł do 2 500,00 zł. Wartość 

grantu wynosi 152 500,00 zł, wkład własny nie jest 

wymagany. Gmina Bulkowo po otrzymaniu środków, 

rozpocznie procedurę przetargową. Zakupiony sprzęt 

będzie przekazywany na własność. 

Złożone wnioski 

Gmina Bulkowo złożyła wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego przydzielanych 

na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na inwestycję pn.: ,,Przebudowa drogi 

gminnej na działce nr 22 w m. Chlebowo”. Wartość kosztorysowa robót wynosi 181 187,61 zł brutto, 

a maksymalne możliwe dofinansowanie to kwota 90 593,80 zł, co stanowi 50% wartości inwestycji, przy 90 593,81 

zł wkładu własnego. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie. 
 

W ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” - ,,Mazowsze dla sołectw 

2022” Gmina Bulkowo aplikuje o środki dla 3 sołectw na zadania: ,,Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie 

Krzykosy”, ,,Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gocłowo” oraz ,,Odnowienie kapliczek przydrożnych 

w  sołectwie  Nadułki - Majdany”.  Wartość  każdego z  tych   projektów  szacowana   jest   na   20   tys.  zł   brutto,  
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maksymalne możliwe dofinansowanie to 10 tys. zł dla każdego Sołectwa, przy takim samym wkładzie własnym 

z budżetu Gminy Bulkowo. Planowany jest montaż lamp solarnych w miejscach, gdzie nie ma możliwości 

podłączenia oświetlenia ulicznego. Dzięki temu poprawi się zarówno widoczność po zmroku jak również zwiększy 

bezpieczeństwo i komfort poruszania się mieszkańców sołectw Krzykosy i Gocłowo. W ramach realizacji zadania 

w sołectwie Nadułki-Majdany planowane jest odnowienie figur znajdujących się w kapliczkach oraz samych 

kapliczek. Wymagają one zarówno odnowienia jak i zagospodarowania terenu wokół nich. Konieczne jest również 

utwardzenie terenu wokół kapliczek. 
 

Jak w latach poprzednich Gmina Bulkowo aplikuje do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

o środki na realizację zadania pn.: ,,Usuwanie i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo w 2022 

roku”. Maksymalne możliwe dofinansowanie dla Gminy Bulkowo 

w bieżącym roku wynosi 35 tys. zł, co stanowi 100% kosztów 

kwalifikowanych i na taką kwotę został złożony wniosek. 
 

Gmina Bulkowo wnioskowała o przyznanie pomocy finansowej 

w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania pn.: ,,Remont sali sportowej w Szkole 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie”. Planowane jest wykonanie wymiany oświetlenia i odnowienia 

podłogi na sali sportowej. Zadanie obejmuje wymianę 20 szt. przestarzałych i zużytych opraw oświetleniowych oraz 

8 szt. opraw oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego. Istniejące oświetlenie ulega częstym awariom oraz świeci 

niejednorodną barwą. Jest też energochłonne, co generuje duże koszty utrzymania obiektu. Nowe oprawy będą 

świecić jedną barwą światła oraz będą energooszczędne –typu LED. Podłoga parkietowa na sali sportowej również 

wymaga remontu. Konieczne jest jej cyklinowanie, lakierowanie oraz odnowienie linii boiskowych. Od czasu 

oddania obiektu do użytkowania nie był wykonywany generalny remont podłogi. Szacunkowa wartość robót wynosi 

115 105,00 zł brutto. Wnioskowana pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego to kwota 86 328,00 

zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych zadania, wkład własny Gminy Bulkowo wynosi 28 777,00 zł. 
 

 Gmina Bulkowo złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 

2022” na zadanie pn.: ,,Dostawa asortymentu do kontroli przestrzegania przepisów 

Mazowieckiej Uchwały Antysmogowej wraz z usługą badania próbek popiołów 

paleniskowych dla Gminy Bulkowo”. W ramach realizacji przedmiotowego zadania 

planowany jest zakup narzędzi do przeprowadzania kontroli palenisk. Planowane jest 

również zlecenie usługi badania próbek popiołów paleniskowych. Szacunkowy koszt 

realizacji zadania wynosi 5 757,63 zł brutto, wnioskowana pomoc finansowa to 2 878,00 zł 

tj. 50% wartości zadania. 
 

Gmina Bulkowo złożyła również wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu –

Mazowsze dla klimatu 2022 na realizację zadania pn.: ,,Zakup materiału nasadzeniowego na potrzeby Gminy 

Bulkowo”. Planowany jest zakup sadzonek drzew: buk zwyczajny, wiąz, kasztanowiec zwyczajny, lipa drobnolistna 

i krzewów-żywotnik zachodni o łącznej ilości 90 szt. Nasadzenie młodych drzew i krzewów wpłynie korzystnie na 

jakość powietrza. Drzewa i krzewy redukują zanieczyszczenia pyłowe i gazowe znajdujące się w powietrzu oraz 

produkują tlen. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 13 284,00 zł brutto, wnioskowana pomoc finansowa 

to 6 642 zł tj. 50% wartości zadania. 
 

Gmina Bulkowo aplikuje o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie na realizację zadania pn.: ,,Utworzenie ścieżek edukacyjnych na terenie Gminy Bulkowo”. Celem 

projektu jest wykonanie 2 ścieżek edukacyjnych na terenie Gminy Bulkowo, tj. w miejscowości Bulkowo (na terenie 

OSP w Bulkowie) oraz Blichowo (przy SP w Blichowie). Każda z nich będzie wyposażona w 7 tablic poziomych - 

ławostołów. Zaprezentowane na tablicach poziomych treści będą miały charakter edukacyjno-ekologiczny i dotyczyć 

będą tematyki związanej z segregacją odpadów oraz proekologicznymi postawami- zasadami zdrowego stylu życia. 

Ideą zawartych treści jest zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie 

odpadów biodegradowalnych, co pozwoli uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. 

Dzięki temu mieszkańcy będą mogli szerzej dowiedzieć się o prawidłowym postępowaniu z odpadami. Szacunkowa 

wartość zadania wynosi 83 517,00 zł brutto, wnioskowana kwota dofinansowania z WFOŚiGW 62 637,00 zł tj. 75% 

kosztów kwalifikowanych.  
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Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Gmina Bulkowo złożyła wnioski o środki zewnętrzne w ramach 2. i 3. Edycji Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Edycja 2. 

,,Budowa dróg gminnych nr 290404W i 290405W relacji Nowe Łubki - Słupca” W ramach zadania 

planowane jest wykonanie jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, obustronne pobocza, zjazdy 

indywidualne i publiczne, a także rowy i przepusty oraz będzie zamontowane oznakowanie stałe. Wartość 

kosztorysowa inwestycji wynosi 4 330 668,39zł brutto, wkład własny Gminy Bulkowo 216 533,42 zł, kwota 

wnioskowanych środków 4 114 134,97 zł tj. 95%. 

,,Przebudowa boiska rekreacyjnego w Blichowie” Zaprojektowane boiska będą wykonane częściowo 

w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni betonowej, a w pozostałej części w miejscu istniejących terenów 

zielonych. Na obiekcie będzie boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej, siatkowej i tenisa oraz boisko do piłki 

nożnej. Wykonane zostanie również ogrodzenie  i piłkochwyty, zamontowane lampy oświetleniowe, trybuna, 

wykonane odwodnienie terenu oraz usunięta kolizja z linią elektroenergetyczną poprzez jej przebudowę. Wartość 

kosztorysowa inwestycji wynosi 1 446 878,56 zł brutto, wkład własny Gminy Bulkowo 144 687,86 zł, kwota 

wnioskowanych środków 1 302 190,70 zł tj. 90%. 

,,Budowa budynku garażowo - socjalnego wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny, zbiornikiem na 

ścieki oraz niezbędną infrastrukturą” Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garażowo-socjalnego dla OSP 

Bulkowo, która jako jedyna jednostka OSP z terenu Gminy Bulkowo należy do KSRG. Obecnie wozy bojowe stoją 

na zewnątrz. W obecnym garażu z trudnością mieści się jedynie lekki i średni wóz bojowy. Jest w nim również 

przechowywany sprzęt bojowy. W ramach inwestycji planuje się również budowę instalacji zbiornikowej na gaz 

płynny, instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe, instalacji elektrycznej 

i wodociągowej, utwardzenie terenu. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 2 154 790,30 zł brutto, wkład własny 

Gminy Bulkowo 323 218,55 zł, kwota wnioskowanych środków 1 831 571,75 zł tj. 85%. 
 

Gmina Bulkowo przystąpiła także do wspólnej aplikacji o środki w 2. Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. 

W obszarze tabor z napędem zeroemisyjnym planowany jest zakup auta osobowego na potrzeby UG Bulkowo. 

Wnioskowana kwota dofinansowania to 300 000,00 zł, przy wkładzie własnym 33 333,33 zł tj. 10% wartości 

zadania. 

W obszarze odnawialne źródła energii zaplanowana jest dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby 

stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bulkowo. Wnioskowana kwota dofinansowania to 

500 000,00 zł, przy wkładzie własnym 26 315,79 zł tj. 5%. 

W obszarze budowa lub modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni Gmina 

Bulkowo planuje pozyskać środki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej na 

terenie gminy Bulkowo, a także zakup armatury wodociągowej, sprężarki olejowej oraz wymianę sytemu 

opomiarowania wody na system radiowy zintegrowany z systemem księgowym. Wnioskowana kwota 

dofinansowania to 2 000 000,00 zł, przy wkładzie własnym 105 263,16 zł tj. 5%. 

Edycja 3. dla gmin, w których funkcjonowały PGR. 

,,Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Osiek, gm. Bulkowo” Planowana 

inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków wraz 

z zagospodarowaniem terenu, obsługującej mieszkańców osiedla w m. Osiek. Istniejąca kamionkowa sieć 

kanalizacyjna była wybudowana w latach 70. XX w. Realizacja inwestycji w sposób kompleksowy zapewni 

uporządkowanie gospodarki ściekowej na całym osiedlu Osiek. Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj 

i wybuduj. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 2 792 658,30 zł brutto, wkład własny Gminy Bulkowo 

to 55 853,17 zł, kwota wnioskowanych środków 2 736 805,13 zł tj. 98%. 

Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowościach Osiek i Pilichowo w gminie 

Bulkowo” W ramach zadania zostaną przebudowane drogi wewnętrzne na osiedlach mieszkaniowych 

w miejscowościach popegeerowskich Pilichowo i Osiek. Planowana jest również modernizacja i uzupełnienie o nowe 

słupy i lampy oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji z linią elektroenergetyczną poprzez jej przebudowę i inne 

roboty towarzyszące. Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na drogach objętych zadaniem. Modernizacja i uzupełnienie oświetlania poprawi zarówno widoczność po 

zmroku, jak również zwiększy bezpieczeństwo i komfort poruszania się mieszkańców po terenie osiedli. Zadanie 

będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 2 000 000,00 zł 

brutto, wkład własny Gminy Bulkowo 40 000,00 zł, kwota wnioskowanych środków 1 960 000,00 zł tj. 98%. 

Zaznaczamy, że realizacja powyższych inwestycji będzie możliwa pod warunkiem uzyskania dofinansowania. 

Obecnie są złożone wnioski, gdyż byliśmy przygotowani i czekaliśmy na ogłoszenie naborów. 
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 Wnioski o dofinansowanie dla OSP

Gmina Bulkowo złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego 

w ramach zadania OSP – 2022 z uwzględnieniem potrzeb 3 jednostek OSP. Planowany jest zakup: 

- specjalistycznego urządzenia piorącego oraz suszarki dla OSP w Bulkowie, co umożliwi właściwą konserwację 

mundurów bojowych; 

- aparatu powietrznego dla OSP w Blichowie, co pozwoli na unowocześnienie wyposażenia ratowniczego do 

zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom oraz ratowania życia i  zdrowia; 

- 2 komplety ubrania specjalnego dla OSP Nowe Łubki, co zwiększy potencjał w zakresie ochronnym oraz poprawi 

bezpieczeństwo druhów biorących udział w akcji.  

Wartość zadania wynosi 28 500,00 zł brutto. Wnioskowana łączna kwota dotacji na zakup wyposażenia dla 

wszystkich jednostek OSP nie może przekroczyć 50% kosztów zakupu ww. asortymentu i wynosi 14 250,00 zł. 
 

Gmina Bulkowo złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w naborze 

Mazowieckie Strażnice OSP-2022 na zakup i montaż nowej bramy garażowej do części bojowej strażnicy OSP 

w Nadułkach. Istniejąca drewniana, obita blachą brama garażowa jest mocno wyeksploatowana. Montaż nowej 

pozwoli na podniesienie standardu technicznego, zabezpieczy przed kradzieżą oraz poprawi walory estetyczne 

strażnicy. Szacunkowa wartość zadania wynosi 21 626,00 zł brutto, bez wkładu własnego z budżetu Gminy Bulkowo.  
 

O środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wnioskowały 

również OSP w Nowych Łubkach i OSP w Pilichówku. W ramach obu projektów w budynkach remiz OSP w Nowych 

Łubkach i OSP w Pilichówku planowane jest zamontowanie kompaktowych kotłowni gazowych o mocy 25-30 kW wraz 

z instalacją wewnętrzną i grzejnikami. Natomiast na zewnątrz roboty ziemne pod zbiornik i rurociągi, płyty fundamentowe 

pod zbiornik, montaż zbiornika gazu płynnego o poj. 2700 dm
3
 oraz przyłącze gazu od zbiornika do budynku. Montaż 

dwufunkcyjnego kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania oraz aluminiowego wymiennika ciepła 

zintegrowanego z wężownicą dla obiegu grzewczego zapewni c.w.u. w budynku. Szacunkowa wartość zadania  dla OSP 

w Nowych Łubkach to 47 891,28 zł brutto, wnioskowana dotacja 30 000,00, wkład własny z budżetu Gminy Bulkowo 

17 891,28 zł. Natomiast wartość zadania dla OSP w Pilichówku to 53 961,33 zł brutto, wnioskowana dotacja 30 000,00 zł, 

wkład własny z budżetu Gminy Bulkowo to 23 961,33 zł. 
 

Również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Gmina 

Bulkowo aplikowała o środki na realizację zadania pn.: ,,Termomodernizacja garażu OSP w Blichowie”. Powierzchnia 

docieplenia garażu OSP Blichowo wynosi około 270 m
2
. Docieplenie ścian pod gruntem oraz zewnętrznych 

przewiduje się poprzez przyklejenie i zakołkowanie styropianu o grubości min. 10 cm oraz wykonanie wyprawy 

elewacyjnej mineralnej na siatce polimerowej. Wnęki okienne oraz drzwiowe zostaną docieplone styropianem 

o grubości 2cm. Wszystkie narożniki zostaną zabezpieczone listwą kątową aluminiową. Zostaną zastosowane 

parapety zewnętrzne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowane proszkowo. Realizacja zadania zapewnieni 

właściwy komfort cieplny czyli zwiększy izolacyjność cieplną ścian zewnętrznych, oszczędność energii cieplnej oraz 

poprawi estetykę i trwałość elewacji. W 2021 r. dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie w budynku zostało wymienione pokrycie dachowe, stolarka okienna oraz instalacja 

elektryczna. Szacunkowa wartość zadania wynosi 40 000,00 zł brutto, dotacja z WFOŚiGW 30 000,00 zł, wkład 

własny Gminy Bulkowo to kwota 10 000,00 zł. 

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 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub Sportowy „ZJEDNOCZENI” Bulkowo 

Klub Sportowy „ZJEDNOCZENI” Bulkowo został 

założony w 2015 roku i jest wpisany do Ewidencji 

Klubów Sportowych w Starostwie Powiatowym 

w Płocku. W skład pięcioosobowego Zarządu Klubu 

wchodzą: Prezes – Krzysztof Jakubiak (założyciel klubu), 

Wiceprezes – Marcin Przedpełski, Skarbnik – Kamil 

Mazurkiewicz, Sekretarz – Mateusz Łaciński, Członek 

Zarządu – Michał Józwiak. W Klubie Sportowym 

„ZJEDNOCZENI” Bulkowo funkcjonują sekcje 

sportowe: piłka nożna (od 2015), tenis stołowy (od 2019), 

oraz sztuki walki (od 2019). Łącznie w klubie trenuje 

oraz uczestniczy w rozgrywkach ligowych ok. 130 osób 

(dzieci, młodzież oraz dorośli). 

Klub Sportowy 

„ZJEDNOCZENI” Bulkowo 

jest klubem wielosekcyjnym, 

który wyróżnia jakość 

działania, profesjonalne 

zarządzanie oraz sprawność 

w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych. Od początku 

jego funkcjonowania klub jest 

finansowany przez samorząd 

Gminy Bulkowo. Ponadto, 

Zarząd Zjednoczonych 

Bulkowo aplikuje i realizuje 

wiele projektów ze środków 

zewnętrznych jak np. Program 

„Działaj Lokalnie”, Program 

„KLUB” Ministerstwa Sportu, 

Programy  Fundacji   ORLEN, 

Fundusz Inicjatyw Obywatel-

skich, współpraca z Fundacją 

Studencką  „Młodzi-Młodym” 

w  zakresie  pozyskiwania  1% 
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podatku. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie 

jak najlepszej organizacji i kondycji finansowej Klubu 

Sportowego „ZJEDNOCZENI” Bulkowo. 

Na terenie Gminy Bulkowo rozwijana jest infra-

struktura sportowa, która w ostatnich latach została 

kompleksowo zmodernizowana na potrzeby wszystkich 

mieszkańców. Dzięki tym działaniom Klub Sportowy 

„ZJEDNOCZENI” Bulkowo może prowadzić w profesjo-

nalnych warunkach zajęcia sportowe dla wszystkich 

swoich sekcji. Od początku działalności klubu Wójt 

Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk wspiera wszelkie 

inicjatywy sportowe, a współpraca z klubem 

Zjednoczonych Bulkowo jest wzorowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okólnik nr 3                                                                                                                                            Bulkowo, dnia 25.02.2022 r. 
SZANOWNI MIESZKAŃCY! 

W związku z nasileniem się problemu wałęsających się bez żadnego nadzoru psów, w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców, a przede wszystkim dzieci – przypominamy właścicielom czworonogów o obowiązku zapewnienia 
pełnego nadzoru nad psami (trzymaniu psów na terenie własnej posesji) i możliwości właściciela. 
W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, fakt ten należy zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć 
mandat na właściciela zwierzęcia. 
Przypominamy!                    Za szkody spowodowane przez psa pełną odpowiedzialność ponosi  właściciel  zwierzęcia. 
Zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń: ,,Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy 
trzymaniu  zwierzęcia,  podlega  karze  ograniczenia  wolności,  grzywny  do  1000  złotych  albo  karze  nagany’’. 
Bardzo prosimy zatem o zwiększoną kontrolę i odpowiedzialność społeczną dotyczącą nadzoru nad psami. 

 



Zjednoczeni Winter Cup 2022 

Podczas ferii zimowych odbyły się trzy turnieje 

piłkarskie dla dzieci i młodzieży w bulkowskiej hali 

sportowej w ramach Zjednoczeni Winter Cup 2022. 

W kategoriach U9, U12 i U15 zagrało ponad 170 

zawodników. Od wielu lat klub współpracuje z Wójtem 

Gminy Bulkowo przy organizacji Zjednoczeni Winter 

Cup, dzięki czemu każda drużyna została nagrodzona.  

Tworzenie wydarzeń sportowych w dzisiejszych 

czasach jest niezwykle ważne, a powodów jest bardzo 

wiele. Dlatego ferie zimowe w Bulkowie obfitowały 

w turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży   

 
 

„Noworoczny mecz 2022” 

 „Noworoczny mecz 2022” Zjednoczonych 

Bulkowo był wyjątkowy, gdyż odbył się przy nowym 

oświetleniu na boisku sportowym w Nowych Łubkach. 

Piękna pogoda, świeże powietrze, równiutka murawa 

i pierwszy mecz Zjednoczonych na oświetlonym boisku 

w Łubkach. Podczas noworocznego spotkania Prezes 

Krzysztof Jakubiak w imieniu wszystkich Zjednoczonych 

podziękował obecnym samorządowcom na czele 

z Wójtem Gminy Bulkowo Gabrielem Graczykiem za 

wspaniałą pro-sportową inwestycję związaną 

z oświetleniem boiska oraz dotychczasową współpracę. 

Obecni samorządowcy Sylwester Ziemkiewicz Starosta 

Płocki, Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk oraz 

Radni Powiatowi Piotr Skorupski i Bogdan Matczak 

w ciepłych słowach podsumowali m.in. dotychczasowe 

działania sportowe naszego klubu. Ponadto, Trener 

Grzegorz Rybiński wręczył nagrody – Damianowi 

Krysiewiczowi najlepszemu piłkarzowi  Zjednoczonych 

oraz Pawłowi Małkiewiczowi najlepszemu strzelcowi 

Zjednoczonych podczas rundy jesiennej 2021/2022. 
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Wygrana młodzieży na Turnieju Halowej Piłki Nożnej w Staroźrebach 

26 lutego 2022 r. młodzi Zjednoczeni wraz 

z trenerem Mateuszem Łacińskim pojawili się na turnieju 

piłki halowej u naszych sąsiadów - Świt Staroźreby. 

W rozgrywkach wzięło udział sześć drużyn, a każdy 

mecz pomiędzy wszystkimi ekipami obfitował w niemałe 

emocje. Drużyna młodych Zjednoczonych zajęła 1 

miejsce, notując 4 wygrane i 1 remis. Grając systemem 

"każdy z każdym", dopiero ostatni mecz wyłonił 

zwycięzcę turnieju, w którym to Zjednoczeni stoczyli 

zacięty bój z Pegazem Drobin. W bramce fenomenalnie 

spisywał się tego dnia Filip Sobótka, który swoimi 

interwencjami ratował wielokrotnie drużynę przed utratą 

bramki. 
 

Drugie miejsce młodych Zjednoczonych na Turnieju w Radzanowie 

Akademia Piłkarska z grupy rocznikowej 2007-

2009 zajęła II miejsce na turnieju "POLONIA CUP" 

rozgrywanym  w Radzanowie. Poziom rozgrywek stał na 

wysokim poziomie, gdyż rywalami były drużyny 

z Cieszewa i gospodarze z Radzanowa. Było dużo emocji, 

pięknych bramek, lecz najważniejsze, że obyło się bez 

kontuzji. Zjednoczeni grali podzieleni na dwie drużyny, 

gdzie trener Mateusz Łaciński miał do dyspozycji, aż 

19 zawodników! Cieszy ogromna frekwencja i zaanga-

żowanie na treningach.  

Pierwsza drużyna Zjednoczonych zanotowała dwie 

wygrane, dwa remisy i nie odniosła żadnej porażki, 

co pozwoliło uplasować się na srebrnym podium. Druga 

drużyna Zjednoczonych złożona z młodszych adeptów 

dzielnie walczyła ze starszymi rywalami, lecz niestety 

uplasowała się na ostatnim miejscu. Wyróżnienie 

w postaci nagrody dla najlepszego bramkarza turnieju 

otrzymała Gosia Wiśniewska, która fenomenalnie broniła 

dostępu do bramki. Warto nadmienić, że był to 

turniejowy debiut bramkarki. 

   
Spotkanie z sędzią Pawłem Sokolnickim 

W dniu 02.03.2022 roku Bulkowo odwiedził 

niezwykły gość, sędzia międzynarodowy Paweł 

Sokolnicki. Spotkanie z młodymi piłkarzami oraz 

zawodnikami pierwszej drużyny Zjednoczonych 

Bulkowo było bardzo wartościowe i ciekawe. 

Zogranizowanie spotkania z sędzią Pawłem 

Sokolnickim było możliwe dzieki pomocy Radnego 

Rady Powiatu Płockiego Piotra Skorupskiego.  

Sport w SP Nowe Łubki 

Szkoła Podstawowa Nowe Łubki czterokrotnym mistrzem Powiatu Płockiego 2021/2022 w tenisie stołowym 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowych 

Łubkach w ostatnich tygodniach pokazali jaką stanowią 

siłę sportową, że ciężka praca przynosi efekty. 

Wykorzystują wszystkie dodatkowe zajęcia sportowe 

SKS, WF z AWF oraz pozalekcyjne treningi 

organizowane    przez    Krzysztofa    Jakubiaka.   Dziś   są  
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wzorem do naśladowania dla swoich młodszych 

kolegów, przecierają szlaki ciężkiej drogi do sukcesów 

sportowych. 

W ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży 2021/2022 

w tenisie stołowym SP Nowe Łubki wygrały we 

wszystkich kategoriach: 

 



- Mistrzostwo Gminy Bulkowo,  

- Mistrzostwo Rejonowe w Wyszogrodzie,  

- Mistrzostwa Powiatowe, które po raz pierwszy 

w historii odbyły się w Nowych Łubkach. 

REPREZENTANCI SZKOŁY POSTAWOWEJ 

W NOWYCH ŁUBKACH 

KATEGORIA DZIECI (kl. 4-6) - CHŁOPCY 

Łukasz Krokowski, Eryk Cytacki, Kuba Sadkowski 

KATEGORIA DZIECI (kl. 4-6) - DZIEWCZĘTA 

Ala Gronczewska, Amelia Marciniak, Maja Bigos 

KATEGORIA MŁODZIEŻ (kl. 7-8) - CHŁOPCY 

Kacper Masłowski, Kamil Majewski, Miłosz Świtkiewicz 

KATEGORIA MŁODZIEŻ (kl. 7-8) - DZIEWCZĘTA 

Julia Sadkowska, Maja Słupecka, Anna Brzuska  

II Rodzinny Turniej deblowy w tenisie stołowym w Nowych Łubkach 

W ramach WOŚP 2022 w Nowych Łubkach odbył 

się II Rodzinny Turniej Deblowy w Tenisa Stołowego 

w którym uczestniczyło 19 drużyn (38 zawodników). 

Było dużo zabawy, pełno emocji oraz dobry wysoki 

poziom. Łukasz Krokowski i Krystian Grabarczyk 

okazali się bezkonkurencyjni wygrywając wszystkie 

mecze. Cieszy fakt, że można połączyć sport z akcjami 

charytatywnymi i taki cel miał ten turniej. Całość 

wpisowego zostało przekazane do puszki WOŚP. 

Ponadto, turniej poprzedzony był loterią fantową 

zorganizowaną przez Klub Rozwój Nowe Łubki.  

Patronat honorowy nad turniejem objął Wójt Gminy 

Bulkowo Gabriel Graczyk, który również był sponsorem 

nagród.  

Wyniki końcowe:  

1. Łukasz Krokowski / Krystian Grabarczyk  

2. Aleksandra Kalińska / Mateusz Łaciński  

3. Wiktor Cierlik / Janusz Musiał  

4. Alicja Gronczewska / Krzysztof Jakubiak  

5-6. Kamil Majewski / Piotr Musiał  

5-6. Jakub Osiak / Mirosław Osiak  

7-8. Maja Słupecka / Iwona Słupecka  

7-8. Adrian Zając-Józwiak / Tomasz Zając  

9-12. Jakub Sadkowski / Mariusz Sadkowski  

9-12. Filip Walczak / Grzegorz Walczak  

9-12. Antoni Gawliński / Daniel Bauman  

9-12. Amelia Marciniak / Sebastian Marciniak  

13-16. Maja Bigos / Tomasz Bigos  

13-16. Zuzanna Bigos / Julia Bigos  

13-16. Kacper Kiełpiński / Justyna Kiełpińska  

13-16. Wiktor Bigos / Gabriel Bigos  

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom 

udziału w tym sportowym, a zarazem szczytnym 

wydarzeniu.  

 

Wyróżnienie dla Dyrektor GBP w Bulkowie 

Dyrektor GBP, liderka Pracowni Orange w Bulkowie – 

Natalia Maćkiewicz na liście 100 osób w Polsce, które w wybitny 

sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych 

w 2021 roku. 

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych 

w Polsce ogłosiło listę 100 osób, które miały istotny wpływ na 

wzmacnianie cyfrowych kompetencji Polek i Polaków w 2021 r. 

Innowacyjność, zaangażowanie i determinacja w projektach 

podejmowanych przez Dyrektor GBP w Bulkowie na rzecz edukacji 

cyfrowej w wielu sferach życia zostało docenione i wyróżnione przez 

Kapitułę. Nowoczesne technologie, robotyka czy chociażby ostatni 

zakup interaktywnej podłogi przyciągają do Biblioteki mieszkańców 

Gminy Bulkowo, a także gości. Pracownia Orange każdego dnia tętni 

życiem kształcąc dzieci i młodzież w atrakcyjny, nowoczesny 

sposób.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych spektakularnych 

sukcesów!  
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Podsumowanie działalności GBP w Bulkowie za 2021 rok

 
W 2021 roku biblioteki odwiedziło – 7743 

użytkowników, razem wypożyczono – 9502 książki na 

zewnątrz oraz udostępniono na miejscu –  448 wol., we 

wszystkich bibliotekach zostało udzielonych – 558 

informacji. Z kolei liczba czytelników aktywnie 

wypożyczających   wyniosła   –    510    osób.    Z    usług  
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komputerowych skorzystało – 236 osób, z kolei z czytelni 

– 708 osób. Zostało wypożyczonych – 337 czasopism 

bieżących oraz udostępnionych w czytelni – 59 wol. 

Ogólna liczba wypożyczeń i udostępnień książek oraz 

czasopism wyniosła w 2021 r. – 10 346 egzemplarzy. 

W stosunku do ubiegłego roku nastąpił znaczny wzrost 

liczby wypożyczeń o 1 502 wol.  oraz wzrost liczby 

czytelników o 16 osób.  

Księgozbiór uzupełniany jest według nowości 

wydawniczych oraz zapotrzebowania czytelników. Stan 

księgozbioru na dzień 31.12.2021 r. wyniósł – 27 128 

wol. Wpływy wyniosły – 1212 wol., w tym zostało 

zakupionych –  1059 wol.  (z dofinansowania ze środków 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – 462 

wol., z kolei ze środków własnych – 597 wol.). Ponadto  

biblioteka otrzymała z programów i od czytelników jako  

dary – 153 wol. Przy wyborze książek pracownicy 

biblioteki kierują się profilem czytelników, zbierana jest 

lista książek, na które jest zapotrzebowanie. Wybór 

nowości odbywa się także poprzez ocenę książki na 

rynku. Zakupione zostały pozycje popularno-naukowe dla 

dorosłych oraz pozycje zagraniczne. Typ zakupionych 

publikacji  przedstawia się następująco: książki dla dzieci, 

młodzieży – 34,94%;  książki popularno-naukowe – 

15,1% , beletrystyka – 49,96%. Książki, które biblioteka 

zakupiła w ramach projektu znacząco wpłynęły na wzrost 

liczby wypożyczeń, widoczny wzrost - literatury dla 

dorosłych o 1 363 książki,  w porównaniu z rokiem 

ubiegłym. 

Czytelnicy w szczególności wypożyczali nowe 

książki z zakresu: literatury polskiej (powieść 

obyczajowa, kryminały),  literatury zagranicznej 

(kryminały, sensacja) oraz powieści historyczne. 

Dzieciom i młodzieży zapewniono dostęp do bazy lektur, 

których brakuje w bibliotekach szkolnych.  Ponadto 

zostały zakupione książki popularno-naukowe dla dzieci, 

które będą wykorzystane podczas warsztatów. Dorośli 

dzięki zakupionym pozycjom książkowym, które sami 

sobie wybrali, mogli czytać to co lubią i rozwijać się 

czytelniczo. Dla seniorów zostały zakupione powieści 

z dużą czcionką.  

Najważniejszymi wydarzeniami, które zrealizowane 

zostały w styczniu i lutym był projekt pt. „Progra-

mowanie - ekologia na co dzień” w ramach programu 

Pracownie Orange.  Ponadto Filia w Nowych Łubkach  

wspólnie ze Szkołą Podstawową zrealizowała zajęcia 

w ramach programu „Misja Programowanie”, w ramach 

których dzieci z klas I-III zostały wprowadzone 

w cyfrowy świat oraz podstawy programowania w formie 

zabaw „kodowanie na dywanie”, a także z wykorzy-

staniem robotów edukacyjnych. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie 

przystąpiła do projektu pt. „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”. W związku z realizacją projektu  

na przełomie maja i czerwca pracownicy biblioteki 

uczestniczyli w trzydniowym szkoleniu (I etap), następnie  

zaplanowane zostały szkolenia on-line dla dzieci 

i młodzieży pt. „Dostępność zasobów cyfrowych online” 

(II etap), który został zrealizowany w Filii Bibliotecznej 

w Nowych Łubkach w październiku. Przeprowadzony 

został on-line cykl szkoleń dla dzieci i młodzieży 

dotyczących dostępności zasobów cyfrowych. 

Zwieńczeniem projektu będzie otrzymanie sprzętu 

komputerowego (laptopy i tablety) dla biblioteki w 2022 r. 

W 2021 r. w ramach złożonych projektów 

biblioteka pozyskała 36 000,00 zł. Udało się otrzymać 

dotację w ramach konkursu grantowego pn. „Działaj 

lokalnie 2021”, którego realizatorem jest Fundacja 

„Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem", 

dofinansowanie w wysokości 4 000,00 zł. otrzymała 

inicjatywa pn. „ArtFuturo - artystyczna fuzja pokoleń 

w Bulkowie”, która została złożona przez grupę 

nieformalną pn. “BulkoFuturo” działającą wspólnie 

z Gminną Biblioteką Publiczną w Bulkowie. Wkład 

własny w projekcie wyniósł 3 067,78 zł. Celem działań 

było wzmocnienie międzypokoleniowych więzi 

mieszkańców Bulkowa poprzez kreatywną integrację 

i fuzję artystycznych działań oraz uczczenie 100 urodzin 

Stanisława Lema poprzez namalowanie futurystycznego 

muralu oraz przygotowanie „Teatru Robotycznego” 

inspirowanego jego twórczością.  Dzięki realizacji tego 

projektu biblioteka została laureatem i zajęła 1 miejsce 

w konkursie ogłoszonym przez Lustro Biblioteki z okazji 

100. rocznicy urodzin Stanisława Lema pt. „eLEMentarz 

inspiracji na Rok Lema”.  

W ramach XIV edycji programu „Na dobry 

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

został złożony przez bibliotekę w Bulkowie wniosek 

pt. „Futurystyczny maluch”. Z sukcesem udało pozyskać 

się 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. Działania zostały 

zaplanowane tak, że dzieci będą brały udział w zajęciach 

ze specjalistami z logopedii, terapii ręką, nauką języka 

oraz choreoterapią. Projekt w całości będzie realizowany 

w 2022 r. 

W strukturach biblioteki w Bulkowie, od 2018 r. 

działa Pracownia Orange w Bulkowie, dzięki której udaje  

się pozyskiwać dodatkowe środki na projekty oraz 

wyposażenie. W 2020 roku powstał w Bulkowie -  

Makerspace, czyli pracownia druku 3D oraz pracownia 

elektroniczna. Dzięki temu istnieje możliwość 

pozyskiwania dodatkowych środków na działania 

związane z nowymi technologiami, tj. projekt „Zrób to 

sam w Makerspace”, który został zrealizowany w 2021 r. 

było to innowacyjne przedsięwzięcie łączące w sobie 

naukę nowych technologii, umiejętności technicznych 

oraz naukę programowania. Głównym celem było 

zwiększenie umiejętności technicznych poprzez 

organizację cyklu zajęć w ramach działania Makerspace. 

Podczas warsztatów dla młodzieży głównym celem było 

by młodzi „makerzy” zdobyli wiedzę, jak działają 

programy, urządzenia i roboty. Podczas spotkań nauczyli 

się sztuki lutowania oraz programowania w micro:bit, 

ponadto składali zestawy edukacyjne: Lego, Lofi oraz 

budowali inne roboty. Nauczyli się także programować 

w programie Tinkercad oraz zapoznali się z działaniem 

drukarek 3D. W listopadzie jako kontynuacja został 

złożony wniosek pt. „Makerzy z Bulkowa”, otrzymane na 

realizację projektu z Fundacji Orange 3 000,00 zł 

w całości zostały przeznaczone na zakup materiałów na 

warsztaty w pracowni elektronicznej i pracowni druku 

3D. Głównym celem było zwiększenie umiejętności 

technicznych poprzez organizację cyklu zajęć, które 

zostały zaplanowane od grudnia 2021 r. do marca 2022 r. 

Dodatkowo we wrześniu został złożony w ramach 

programu Pracownie Orange i Fundacji „5Medium” 

projekt  na ekologiczne działania pt. „Złap EkoBakcyla”. 

Biblioteka pozyskała dofinansowanie w wysokości 

2 000,00 zł, przy wkładzie własnym 200,00 zł. Projekt 

będzie w całości realizowany od stycznia do kwietnia 

2022 r. Ponadto został złożony wniosek o darowiznę 

rzeczową w ramach projektu „Dodatkowe wyposażenie 

Pracowni Orange”, w ramach którego udało się pozyskać 

dodatkowe wyposażenie z Fundacji Orange – 3 zestawy 

komputerowe wraz z oprogramowaniem o łącznej 

wartości  11 042,10 zł.  

2022 rok to jubileusz 75 –lecia powstania Biblioteki 

w Bulkowie, zapraszamy do korzystania z oferty 

Bibliotek! 
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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. 
 

     

(działki z przeznaczeniem na cele budowlane, położone w miejscowości Worowice) 
 

Strona 20 

Wydawca: 

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

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. 

 


