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Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Rozbudowa dróg gminnych 

W dniu 05.04.2022 r. została podpisana umowa 

na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa 

dróg gminnych (ul. Wschodnia, ul. Północna, 

ul. Kredytowa), gm. Bulkowo” na osiedlu mieszkanio-

wym w miejscowości Bulkowo-Kolonia z firmą 

Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Budowlanych 

S.A. o wartości 2 711 746,83 zł.  

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. Obecnie trwa remont wodociągu. Kwota pozyskanego 

dofinansowania to 2 576 159,49 zł brutto. 
 

Wójt Gminy Bulkowo 
oraz 

Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo 

wraz z Radnymi 

serdecznie zapraszają na 

X DNI BULKOWA 
oraz XVIII FESTYN RODZINNY 

Stowarzyszenia „NASZA PRZYSZŁOŚĆ”, 

które odbędą się w dniach 

 3-5 czerwca 2022 r.
 program na str. 2
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° Informacje dla mieszkańców 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KGW Bulkowianki to grupa prężnie działających kobiet, którym dzięki 

szkoleniu z Fundacji Orlen oraz zaangażowaniu i kobiecej determinacji 

udało się pozyskać grant w wysokości 11 000,00 zł w programie „Zdrowie 
dla Płocka”. Grant obejmuje zajęcia fitness prowadzone przez 

profesjonalnego trenera w remizie OSP Bulkowo, który to budynek 

druhowie użyczają. Zajęcia odbywają się cyklicznie i cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem kobiet. W ramach projektu odbyły się warsztaty 

o zdrowym odżywianiu i porady dietetyczne. W związku z dużym 

zainteresowaniem planowane jest przedłużenie zajęć fitness 
z wykorzystaniem środków własnych. 

Strona 2 

Program: 

I Dzień - 3 czerwca 2022 r. (piątek) Rozgrywki sportowe dzieci szkolnych na terenie SP w Bulkowie 

  9.00 - 11.00  Turniej gry w cztery ognie w hali sportowej. 

  9.00 - 11.00  Turniej piłkarski na małym boisku. 

11.15 - 13.30  Turniej tenisa stołowego w hali sportowej.  

12.00 - 14.00  Grill dla wszystkich uczestników rozgrywek. 

            14.00    Podsumowanie rozgrywek sportowych i wręczenie nagród  

 

II Dzień - 4 czerwca 2022 r. (sobota) 

6.00 - 9.00  III    Zawody    w    Wędkarstwie    Spławikowym    o    Puchar    Wójta    Gminy   Bulkowo  

                                    (staw w Bulkowie). 

9.00 - 9.10  Oficjalne otwarcie na stadionie w Bulkowie. 

9.00 - 13.30  Turniej Piłki Nożnej Sołectw (stadion w Bulkowie). 

9.30 - 13.30 Turniej Tenisa Stołowego kat. OPEN (hala sportowa SP w Bulkowie) wraz z wręczeniem 

nagród. 

11.00 - 13.30 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Stowarzyszenia  „Nasza Przyszłość”  pn. „Żeby żyć, 

trzeba wolnym być”. 

14.00 - 17.00  Zawody sportowo-pożarnicze (boisko w Nowych Łubkach). 

17.00 - 18.30  Występ zespołu Ex Bolo. 

18.30 - 19.30  DJ Dance 2 Disco. 

19.30 - 20.30  Występ zespołu Exaited. 

20.30 - 22.00  DJ Dance 2 Disco. 

22.00 - 24.00  DJ Pierr. 

 

III Dzień – 5 czerwca 2022 r. (niedziela) 

12.00 - 13.30 Msza Święta w Kościele Parafialnym w Bulkowie (wspólny przemarsz na plac 

uroczystości). 

13.30 - 15.00  Występy artystyczne dzieci szkolnych. 

14.30 - 20.00 Kawiarenka Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”, konkursy i zabawy dla dzieci. 

15.00 - 15.50  Oficjalne rozpoczęcie uroczystości: przemówienia zaproszonych gości. 

15.50 - 16.20   Występ zespołu The Voice Orkiestra. 

16.20 - 17.00  Wręczenie nagród w konkursie: „Czytelnik Roku”. 

Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów w I semestrze roku szkolnego 2021/2022. 

Wręczenie nagród w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym Stowarzyszenia „Nasza 

Przyszłość” pn. „Żeby żyć, trzeba wolnym być”. 

Wręczenie nagród i wyróżnień za zawody wędkarskie, sportowo-pożarnicze oraz Turniej 

Piłki Nożnej Sołectw. 

17.00 - 18.00  Występ zespołu Long & Junior. 

18.00 - 19.00  Występ zespołu Eratox. 

19.00 - 20.00  Występ zespołu The Brothers. 

             20.00   Zakończenie. 

 



Gminne Obchody Dnia Świętego Floriana 

W dniu 7 maja 2022 r. odbyły się Gminne Obchody 

Dnia Świętego Floriana. Po przerwie spowodowanej 

pandemią koronawirusa, udało się ponownie wspólnie 

spotkać  podczas tego pięknego święta. 

 Współorganizatorami wydarzenia była Szkoła 

Podstawowa w Nowych Łubkach, OSP Nowe Łubki, 

Zjednoczeni Bulkowo oraz Klub „ROZWÓJ” Nowe 

Łubki. Obchody zainaugurowano Mszą Świętą polową 

w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin, którą 

odprawił Proboszcz Parafii Trójcy Świętej w Bulkowie, 

Kapelan Gminny Ks. Sławomir Trzaska. Uroczystość 

uświetnili swoją obecnością: Sylwester Ziemkiewicz 

Starosta Płocki, Komendant Miejski PSP w Płocku 

st. bryg. Adam Dobrosielski, Zastępca Dyrektora 

Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Warszawie Tomasz Skorupski, Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Płocku Marek Sankiewicz, Radni Powiatu 

Płockiego: Piotr Skorupski i Bogdan Matczak, 

Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo Andrzej 

Krokowski wraz z radnymi. Okolicznościowy list przesłał 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik 

oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 

w Płocku Hilary Januszczyk. Obchody Święta Strażaków 

stały się świetną okazją, by oficjalnie dokonać otwarcia 

obiektu sportowego zlokalizowanego na terenie Szkoły 

Podstawowej w Nowych Łubkach wraz z poświęceniem 

boiska z rąk Proboszcza Parafii Św. Anny w Blichowie 

Ks. Kan. Włodzimierza Dzieńkowskiego. Gmina 

Bulkowo pozyskała 89 758,00 zł na realizację zadania 

pn. ,,Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego wraz 

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

w m. Nowe Łubki”, które jest współfinansowane przez 

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach 

,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 

Sportowej MAZOWSZE 2021”. Na realizację 

przedmiotowego zadania Gmina Bulkowo otrzymała 

także dotację z Powiatu Płockiego w kwocie 20 tys. zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania 

instalacji oświetlania boiska. Wkład własny Gminy 

Bulkowo to 44 361,00 zł.  

Podczas wydarzenia dokonano także oficjalnego 

otwarcia altanki plenerowej Klubu "ROZWÓJ" Nowe 

Łubki. W ramach realizacji projektu pn. „Spotkania 

w altanie - utworzenie plenerowego miejsca integracji 

społecznej w Nowych Łubkach” Klub Sportowy 

"Rozwój" Nowe Łubki otrzymał wsparcie finansowe 

w kwocie 10 tys. zł w ramach programu Fundacji 

ORLEN „Moje miejsce na Ziemi” na budowę altany. 

Gmina Bulkowo dołożyła kolejne 3 tys. zł, aby 

dokończyć z sukcesem inwestycję.  

Serdecznie dziękujemy współgospodarzom oraz 

wszystkim osobom uczestniczącym w przygotowaniach 

do imprezy za zaangażowanie i profesjonalizm przy 

organizacji wydarzenia. Jesteśmy również wdzięczni za 

przyrządzenie pysznej grochówki, która tradycyjnie 

cieszyła się ogromnym powodzeniem.  
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https://www.facebook.com/osp.nowelubki/?__cft__%5b0%5d=AZWVB7WeYdqxn4docYNh_3JdeetuuIedB6GuWUq_Vr3U4iHU7y87rxL8gsN3ElEsJp2qHYDJJsz2BvXXYg2AfRmhd_qIssgc3QzXEwgbWcroUD75-VQr96zV_BL8VeKFuO5ZnM41Sue6W5eaW_k3MEYv&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ZjednoczeniBulkowo/?__cft__%5b0%5d=AZWVB7WeYdqxn4docYNh_3JdeetuuIedB6GuWUq_Vr3U4iHU7y87rxL8gsN3ElEsJp2qHYDJJsz2BvXXYg2AfRmhd_qIssgc3QzXEwgbWcroUD75-VQr96zV_BL8VeKFuO5ZnM41Sue6W5eaW_k3MEYv&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Rozw%C3%B3j-NOWE-%C5%81UBKI-101548762002787/?__cft__%5b0%5d=AZWVB7WeYdqxn4docYNh_3JdeetuuIedB6GuWUq_Vr3U4iHU7y87rxL8gsN3ElEsJp2qHYDJJsz2BvXXYg2AfRmhd_qIssgc3QzXEwgbWcroUD75-VQr96zV_BL8VeKFuO5ZnM41Sue6W5eaW_k3MEYv&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Rozw%C3%B3j-NOWE-%C5%81UBKI-101548762002787/?__cft__%5b0%5d=AZWVB7WeYdqxn4docYNh_3JdeetuuIedB6GuWUq_Vr3U4iHU7y87rxL8gsN3ElEsJp2qHYDJJsz2BvXXYg2AfRmhd_qIssgc3QzXEwgbWcroUD75-VQr96zV_BL8VeKFuO5ZnM41Sue6W5eaW_k3MEYv&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063490473896&__cft__%5b0%5d=AZWVB7WeYdqxn4docYNh_3JdeetuuIedB6GuWUq_Vr3U4iHU7y87rxL8gsN3ElEsJp2qHYDJJsz2BvXXYg2AfRmhd_qIssgc3QzXEwgbWcroUD75-VQr96zV_BL8VeKFuO5ZnM41Sue6W5eaW_k3MEYv&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063490473896&__cft__%5b0%5d=AZWVB7WeYdqxn4docYNh_3JdeetuuIedB6GuWUq_Vr3U4iHU7y87rxL8gsN3ElEsJp2qHYDJJsz2BvXXYg2AfRmhd_qIssgc3QzXEwgbWcroUD75-VQr96zV_BL8VeKFuO5ZnM41Sue6W5eaW_k3MEYv&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/struzikadam?__cft__%5b0%5d=AZWVB7WeYdqxn4docYNh_3JdeetuuIedB6GuWUq_Vr3U4iHU7y87rxL8gsN3ElEsJp2qHYDJJsz2BvXXYg2AfRmhd_qIssgc3QzXEwgbWcroUD75-VQr96zV_BL8VeKFuO5ZnM41Sue6W5eaW_k3MEYv&__tn__=-%5dK-R


KOLEJNY WÓZ STRAŻACKI W GMINIE BULKOWO! 

Ciężki samochód specjalny pożarniczy marki MAN 

ze zbiornikiem wodnym o pojemności 5 tys. l wody 

i autopompą, zbiornikiem środka pianotwórczego na 500 

litrów, od piątku 13 maja wzbogaci jednostkę OSP 

Bulkowo, która wpisana jest do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego. Podczas uroczystych obchodów 

„Dnia   Strażaka   2022”   połączonego  z  Jubileuszem 

30-lecia powstania PSP nastąpiło oficjalnie przekazanie 

pojazdu. Nie byłoby tej doniosłej chwili gdyby nie 

szczególne starania i osobiste zaangażowanie Pana 

Ministra Macieja Wąsika. Jesteśmy wdzięczni i z całego 

serca dziękujemy. Dziękujemy również nadbryg. 

Jarosławowi Nowosielskiemu Mazowieckiemu 

Komendantowi Wojewódzkiemu PSP za dostrzeżenie 

potrzeb naszych strażaków.  

Otrzymany samochód z pewnością przyczyni się do 

sprawniejszego i skuteczniejszego przeprowadzania akcji 

ratowniczo-gaśniczych. To nieoceniony wkład w ochronę 

przeciwpożarową i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy 

Bulkowo oraz okolicznych miejscowości! 

   

Z życia biblioteki… 

Ekologiczne projekty w Biblio-Pracowni 

Ekologiczne działania od kilku lat są wpisane 

w wizję biblioteki w Bulkowie, dzięki projektom udaje 

się realizować nowe założenia. Od stycznia 2022 r. 

w Biblio-Pracowni realizowany jest projekt ekologiczny 

pt. „Złap EkoBakcyla”, który został dofinansowany 

w ramach Programu Pracownie Orange. Na jego 

realizację Biblioteka otrzymała dotację z Fundacji 

5Medium w wysokości 2 000,00 zł. Uczestnikami 

projektu są uczniowie klasy III B ze Szkoły 

Podstawowej w Bulkowie, którzy dzięki spotkaniom, 

warsztatom, nowym technologiom i zabawie uczą się 

zasad ekologii, które realizowane są według scenariuszy.  

Jednym z ostatnich i najważniejszych elementów 

tego projektu jest przygotowanie ścieżki ekologiczno-

edukacyjnej, która powstanie na chodniku Biblioteki 

i posłuży edukacji i zabawie naszych najmłodszych 

mieszkańców. Kolejnym działaniem, które realizowane 

jest od kwietnia 2022 r. to młodzieżowy projekt pt. 

„Zoomerzy i cyfrowa ekologia w Bulkowie”. W marcu 

został złożony wniosek wspólnie z młodzieżowym 

liderem  Adamem   Chmielewskim. W ramach  Programu  

Pracownie Orange, z Fundacji 5Medium przyznane 

zostało kolejne dofinansowanie w wysokości 1 500,00 zł. 

na realizację cyklu 5 warsztatów z klasą VIII A ze Szkoły 

Podstawowej w Bulkowie. Projekt ma na celu zapoznanie 

młodzieży z tematyką cyfrowego śladu, nowych 

technologii i DIY oraz utworzenie gry terenowej. Ponadto 

w ramach działania zostanie zainstalowany pojemnik na 

korki w kształcie liścia – symbolizujący ekologiczny 

wymiar zadania, a także będzie świetnym uzupełnieniem 

powstałej ścieżki edukacyjno-ekologicznej.  

 

Przygody Pippi Skarpetki w Bulkowie 

Z okazji Tygodnia Bibliotek GBP w Bulkowie 

zaprosiła przedszkolaków oraz uczniów z klasy I ze 

Szkoły Podstawowej w Bulkowie na niezwykle 

energetyzujący spektakl teatralny pt. Przygody Pippi 

Skarpetki w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego 

Krak-Art.  W  przedstawieniu  poruszony  został   szeroko  

pojęty temat bezpieczeństwa. Dzieci w trakcie widowiska 

poznały znaki drogowe i podstawowe zasady ruchu 

drogowego. Spektakl ukazuje, jak ważne jest to, aby 

nawzajem się słuchać, uczyć się od siebie i przede 

wszystkim szanować, bez względu na to, ile ma się lat. 
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Diamentowe i Złote Gody w Bulkowie 

„Diamentowe i Złote Gody” to wyjątkowe 

wydarzenie, które jest symbolem wzajemnej wierności 

i miłości rodzinnej, dowodem wzajemnego zrozumienia 

istoty związku małżeńskiego. Każdy Jubileusz jest okazją 

do świętowania, ale na szczególną uwagę zasługują tak 

wspaniałe rocznice jak 60-cio, czy 50-cio lecie pożycia 

małżeńskiego. Właśnie taka piękna uroczystość miała 

miejsce 12 maja 2022 roku w Gminie Bulkowo, gdzie 

po dłuższej przerwie związanej z sytuacją epidemiczną 

w kraju swoje święto obchodziło 9 par. 

Diamentowe Gody obchodzili Państwo: 

1. Alina i Emanuel Jakubowscy 

Złote Gody obchodzili Państwo: 

1. Zofia i Jan Dobies 

2. Marianna i Bogdan Kolasińscy 

3. Elżbieta i Wiesław Łagodzińscy 

4. Jadwiga i Kazimierz Pielaszewscy 

5. Jadwiga i Józef Sobótka 

6. Alina i Jan Utkowscy 

7. Lidia i Ryszard Warda 

8. Janina i Marian Żbikowscy 

W tej wyjątkowej uroczystości uczestniczyli 

również Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk oraz 

Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo Andrzej 

Krokowski, którzy skierowali pod adresem Jubilatów 

serdeczne gratulacje oraz słowa uznania i podziękowania 

za długoletnie pożycie małżeńskie, będące przykładem 

dla młodych pokoleń, życząc kolejnych pięknych 

wspólnych lat w zdrowiu i otoczeniu najbliższych. 

W okolicznościowym wystąpieniu Kierownik USC 

Robert Wiśniewski podkreślił, że szczęśliwe małżeństwo 

jest wspólną zasługą obydwojga małżonków. Następnie  

Jubilaci złożyli tradycyjne ślubowanie.         

W dowód społecznego 

uznania dla trwałości 

małżeństwa i rodziny Wójt 

Gminy Bulkowo udekorował 

pary obchodzące Złote Gody 

medalami przyznanymi przez 

Prezydenta RP za długoletnie 

pożycie małżeńskie. Wszystkie 

pary otrzymały pamiątkowe 

księgi oraz kwiaty. 

Diamentowym i Złotym 

Jubilatom życzymy dalszych 

szczęśliwych lat spędzonych 

w zdrowiu i spokoju. 
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Prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Bulkowo 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH BULKOWIANKI 

Bulkowianki to grupa 21 wspaniałych Pań, które 

na co dzień są żonami, matkami i kobietami aktywnymi 

zawodowo oraz tworzącymi koło gospodyń wyjątko-

wych i gospodarnych.  

Głównym celem powstania koła jest integracja 

lokalnej wiejskiej społeczności, wspieranie rozwoju 

i zachowanie lokalnych tradycji, przedsiębiorczość 

i aktywizacja. Koło powstało w grudniu 2018 roku dzięki 

inicjatywie kobiet ze wsi Bulkowo. 

Zarząd KGW Bulkowianki przedstawia się 

następująco: 

Przewodnicząca: Katarzyna Myzia 

Zastępca: Elżbieta Koczwara 

Skarbnik: Joanna Ryzińska 

Koło Gospodyń Wiejskich Bulkowianki zajmuje  się  

w zależności od potrzeb: organizacją balów: 

karnawałowych, sylwestrowych, członkinie Koła biorą 

udział w dożynkach gminnych, festynach, akcjach 

charytatywnych, dekorują również ołtarz na uroczystość 

Bożego Ciała, tworzą palmy wielkanocne, uczestniczą 

w szkoleniach, kursach, warsztatach.  

 Dzięki pozyskanym dotacjom doposażona została 

w zastawę stołową i sprzęt AGD kuchnia w remizie OSP 

Bulkowo. KGW udało się pozyskać grant z Fundacji 

Orlen, dzięki któremu organizowane są zajęcia aerobiku 

dla kobiet. Organizowane są również wycieczki 

turystyczno-krajoznawcze. Członkinie KGW starają się 

spotykać przynajmniej raz w miesiącu by omówić plany 

na najbliższą przyszłość. 

  

   

Opracowano na podstawie tekstu i zdjęć KGW Bulkowo 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH MARZENIE W NADUŁKACH

Koło powstało 9 grudnia 2018 roku, a komitetem 

założycielskim były: Agata Pijankowska, Anna 

Krawczyńska oraz Małgorzata Wardzińska. W Zarządzie 

Koła są:  Marzenna Mańkowska,  Agnieszka Kozłowska 

oraz Jolanta Stanisławska.   

KGW Marzenie liczy 32 osoby, członkowie KGW 

spotykają się dwa razy w miesiącu rozmawiając 

o imprezach, które się już odbyły i planując różne 

wycieczki  i  zakupy  w  następnym  okresie.  Na  wyposa-  

żeniu Koła jest lodówka, kuchnia gazowa,  stoły  i  ławki,  
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urządzenia do robienia waty cukrowej oraz gofrów, 

zakupione zostały też różne akcesoria do kuchni (sztućce, 

szklanki, talerze). W latach 2019-2021 odbyło się wiele 

wycieczek i spotkań koła m.in: 

- wycieczka do Sandomierza,    

- zwiedzanie Skansenu w Sierpcu,    

- rejs po Wiśle,    

- wycieczka do Kazimierza Dolnego,    

- zwiedzanie Warszawy (Starówka, Łazienki Warsza-

wskie, Trakt Królewski),  
 



- uczestnictwo w Dożynkach w Blichowie, Dniach 

Bulkowa,  

- udział w konkursie „Pierogowy zawrót głowy”,    

- zbiórka charytatywna dla Radka Makowskiego, 

fundusze przekazano na jego konto,    

- uczestnictwo w festynie /12.09.2021/ organizowanym 

w sprawie szczepień przeciwko Covid-19, zaszczepiły się 

22 osoby, które poleciły KGW Nadułki, 

- organizacja imprezy - Dzień Kobiet,   

- wyprawy do kina,  

KGW Marzenie w Nadułkach  gościło kino 

przyjezdne, które wyświetlało filmy dla dzieci w ramach 

imprezy Mikołajkowej. Panie z Koła wykonywały 

palemki i stroiki na ostatnie Święta Wielkanocne.  

Na rok 2022 KGW ma już zaplanowaną wycieczkę 

do Malborka oraz zabawę dla dzieci w ramach Dnia 

Dziecka. KGW deklaruje również chęć uczestnictwa 

w imprezach organizowanych przez Gminę Bulkowo lub 

gminy sąsiednie. 

   

       

Opracowano na podstawie tekstu i zdjęć KGW Nadułki 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W PILICHÓWKU

Koło powstało w styczniu 2022 r. poprzez 

spotkanie założycielskie członków, w którym wzięło 

udział 55 osób zarówno kobiet i mężczyzn. Wpis do 

krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich został 

dokonany 8 marca 2022 r.  

Pomysł założenia Koła zrodził się 8 grudnia 2021 r., 

kiedy to Przewodnicząca sąsiedniego KGW Mirabelki na 

spotkaniu Stowarzyszenia KOBIETY W CENTRUM 

uświadomiła obecnej Przewodniczącej Agnieszce Pielat 

potrzebę utworzenia w Pilichówku takiej organizacji. 

Następnego dnia odbyło się spotkanie Agnieszki Pielat 

z Sołtysem wsi Pilichówko Aliną Koper, gdzie Panie 

wspólnie ustaliły wstępny plan dalszych działań.  

Następnie Pani Przewodnicząca wspólnie z Panią 

Sołtys odwiedziły w grudniu 2021 r. każdy dom 

z zapytaniem czy mieszkańcy wsi będą wspierać tą 

inicjatywę.   Ku   miłemu   zdziwieniu   wszyscy   przyjęli  

pomysł z entuzjazmem i dzięki temu powstało największe 

koło w okolicy. W strukturach KGW są wszyscy 

mieszkańcy małej miejscowości liczącej trochę ponad 20 

domów. Koło liczy 55 członków. 

Władze KGW: 

Przewodnicząca - Agnieszka Pielat 

Wiceprzewodnicząca - Beata Koper-Ciecierska 

Skarbnik/Sekretarz - Aneta Golacik 

Członek honorowy - Olga Skibińska 

Koło Gospodyń Wiejskich w Pilichówku pomimo 

swojej krótkiej historii ma już wiele osiągnięć. KGW robi 

świetną młodą kapustę, bigos, domowe kopytka oraz 

smalec, który przez konsumujących oceniany jest jako 

„rozpływający się w ustach”. Wśród członków KGW są 

bardzo uzdolnione kobiety, które potrafią robić maskotki 

na drutach ozdóbki/stroiki  świąteczne czy palmy, które 

w  tym    roku   cieszyły   się   wielkim   uznaniem   wśród 
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sympatyków. Panie Krystyna Golacik, Aneta Golacik 

i Agnieszka Gałczyńska-Stańczyk są ciągłym motywa-

torem do poznawania dziedzictwa kulturowego naszych 

przodków i nauki robótek ręcznych.  

Członkowie KGW spotykają się minimum raz 

w miesiącu na wspólnej herbacie, a przy tym aktywizują 

się gotując wspólnie czy robiąc prace artystyczne (stroiki, 

palmy, kurczaczki wielkanocne, zające itp.) Wśród 

członków KGW są 3 pokolenia, dzięki temu babcie ze 

swoimi dziećmi i wnuczkami wspólnie spędzają czas, 

a dzięki temu wzajemnie wymieniają się doświadcze-

niami.  

Pomimo postępu cyfryzacji KGW nie zapomina 

o sprawdzonych rzeczach, takich jak kronika i na prośbę 

doświadczonego pokolenia w Kole też tworzy swoją 

własną historię na papierze. Na razie członkowie Koła nie 

mają przestrzeni kuchennej, ale wyrażają nadzieję, że 

dzięki dobrej współpracy z Gminą i Powiatem, tak jak do 

tej pory uda się wykonać szybko coś wspaniałego. 

   
 

   
Opracowano na podstawie tekstu i zdjęć KGW Pilichówko 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH WE WŁÓKACH

Koło Gospodyń Wiejskich we Włókach powstało 

w 2018 roku. Inicjatorami w głównej mierze były Panie 

Wanda Polewska, Aneta Graczyk, Beata Cybulska oraz 

Andżela Radzikowska. Funkcję Przewodniczącej 

nieprzerwanie od 2018 roku pełni Wanda Polewska, 

Zastępcą jest Agata Piegat, natomiast Członkiem Zarządu 

Beata Natkowska, do Koła należy 12 pań.  

Od początku celem działalności Koła była 

integracja wsi. Organizowane są bale, różne spotkania dla 

mieszkańców. KGW bierze udział w festynach, WOŚP 

oraz innych przedsięwzięciach. Panie uczestniczą 

w konferencjach oraz warsztatach tematycznych, 

organizują także wycieczki m.in. do Warszawy, 

Sandomierza, Gdańska. Członkinie Koła specjalizują się 

przede wszystkim w wypieku kartoflaka, który zawsze 

cieszy   się    ogromnym    zainteresowaniem.   Wykonują 

również    własnoręcznie    stroiki   świąteczne   i   wieńce 
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dożynkowe. Panie starają się spotykać raz w tygodniu, są 

to także spotkania tematyczne takie jak Andrzejki, 

Wigilia, Dzień Kobiet, tłusty czwartek, spotkanie 

wielkanocne czy też urodziny członkiń Koła. 

 



   
Opracowano na podstawie tekstu i zdjęć KGW we Włókach 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH  MIRABELKI W WOROWICACH

Koło Gospodyń Wiejskich Mirabelki 

w Worowicach powstało pod koniec 2018 roku. Jego 

założycielką i zarazem przewodniczącą jest Edyta 

Zimakowska. Cel, który przyświecał założeniu koła to 

integracja kobiet wiejskich, chęć powrotu do tradycji 

naszych babć i mam oraz wyjście naprzeciw ludziom, aby 

chętniej spotykali się z pozostałymi mieszkańcami naszej 

małej społeczności. Podczas spotkań członkinie koła 

wymieniają się doświadczeniami z różnych dziedzin. 

Dzięki pozyskanym dofinansowaniom udało się 

wyposażyć kuchnię, gdzie Panie z KGW mogą rozwijać 

się kulinarnie. Dowodem jest zajęcie I miejsca 

w konkursie kulinarnym, ponieważ to pierogi 

posmakowały najbardziej Komisji konkursu. KGW bierze 

czynny udział w różnych akcjach charytatywnych m.in. 

akcja „Pomoc Zosi”, pomoc Edycie Wierzchowskiej 

chorej na mukowiscydozę oraz bardzo aktualna pomoc 

dla Ukrainy, która okazała się dużym sukcesem dzięki 

ludziom dobrej woli.  

Członkinie KGW wyjeżdżają do kina, na spektakle 

czy chociażby do pizzerii, aby spotkać się, zintegrować, 

a przy okazji odetchnąć od codziennych obowiązków. 

Uczestniczą także w wydarzeniach gminnych, gdzie 

starają się zaprezentować stoisko. Przy współpracy z OSP 

Worowice organizowane są również dyskoteki, zabawy 

taneczne dla wszystkich grup wiekowych, aby lokalne 

społeczeństwo mogło się razem bawić. W sezonie letnim 

są też spotkania przy grillu.  

Panie z KGW liczą na to, iż w przyszłości uda się 

poszerzyć działalność i pozyskać nowych członków koła. 
 

  

   

Opracowano na podstawie tekstu i zdjęć KGW w Worowicach 
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INWESTYCJE 

Remont budynku gminnego w Bulkowie wykorzystywanego do nieodpłatnego wydawania 

żywności dla mieszkańców Gminy Bulkowo 

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego 

pn.: „Remont budynku gminnego położonego na działce 

nr ew. 138, obręb geodezyjny 0004 Bulkowo Wieś 

w miejscowości Bulkowo” pracownicy Gospodarki 

Komunalnej wymienili stolarkę okienną i drzwiową, 

usunęli ubytki, wyrównali oraz pomalowali powierzchnie 

ścian, położyli nową instalacje wodno-kanalizacyjną 

i elektryczną. Na podłodze wykonali wylewkę oraz 

zamontowano wentylację całego pomieszczenia. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 13 056,11 zł 

i został sfinansowany z środków własnych Gminy 

Bulkowo. 

Powyższe prace miały na celu dostosowanie 

pomieszczenia wykorzystywanego przez Stowarzyszenie 

Nasza Przyszłość do nieodpłatnego wydawania żywności 

dla mieszkańców Gminy Bulkowo. 
 

          
(pomieszczenia podczas remontu)                                                        (pomieszczenia po remoncie)                  

Zakup nowej kosiarki bijakowej 

W marcu 2022 r. w celu właściwego utrzymania 

dróg gminnych, nasza gmina zakupiła nowe urządzenie - 

kosiarkę bijakową firmy ROLMEX-MISIUDA 

o wartości 36 026,70 zł. Dotychczasowy sprzęt uległ 

poważnej awarii, na którą miały wpływ zanieczyszczenia 

rowów i poboczy m.in. przez kamienie zbierane z pól. 

Koszty naprawy znacznie przewyższyłby wartość starej 

kosiarki, dlatego wybór był oczywisty. 

Nowoczesne urządzenie jest przystosowane do 

wykaszania wszelkiego rodzaju nieużytków, poboczy 

dróg, skarp i rowów. Szerokość robocza wynosi 1,4 m. 

Nowy nabytek z pewnością usprawni i przyspieszy 

wykonywanie prac przy pielęgnacji terenów zielonych.  

Apelujemy o nie składowanie polnych kamieni przy drogach, ponieważ powoduje to uszkodzenia 

kosiarki, a w konsekwencji jej unieruchomienie ! 

 Nowa maszyna czyszcząca do hali sportowej w Bulkowie

W dniu 7 kwietnia 2022 do Szkoły Podstawowej 

w Bulkowie została dostarczona nowa maszyna 

czyszcząca marki Nilfisk, model SC430. Urządzenie 

o wartości 14 999,85 zł zostało zakupione dzięki 

środkom z nagrody w rządowym konkursie dla gmin 

„Rosnąca odporność”. Gmina Bulkowo otrzymała 

500 tys. zł za wzrost poziomu zaszczepienia. Łatwe 

w obsłudze urządzenie jest wyposażone w prowadzony 

automat szorująco-zbierający. Służy do codziennego 

czyszczenia gładkich powierzchni z dokładnym 

zbieraniem wody. Wyczyszczony nową maszyną parkiet 

hali sportowej w Bulkowie jest nieomal od razu gotowy 

do użytku. 
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„Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody na działce nr ewid. 308 w miejscowości 

 Nowe Łubki, gm. Bulkowo”

W postępowaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody na 

działce nr ewid. 308 w miejscowości Nowe Łubki, gm. Bulkowo” został wybrany Wykonawca INSTALCOMPACT 

Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne. Wartość inwestycji wyniesie 2 017 200,00 zł. 

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). 
 

Bieżące utrzymanie dróg 

W postępowaniu na bieżące utrzymanie dróg w Gminie Bulkowo na 2022 r. została podpisana umowa z firmą 

U.S.T. Handel Żwirem Mariusz Guziński. Zakupione zostało 2 800 ton mieszanki żwirowej o wartości 96 432,00 zł. 

Obecnie, sukcesywnie jest realizowana dostawa mieszanki żwirowej na drogi na terenie Gminy. 

Pozyskane środki 

Zostały pozytywnie rozpatrzone 3 wnioski złożone przez Gminę Bulkowo w ramach ,,Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” - ,,Mazowsze dla sołectw 2022”. W sołectwach Krzykosy 

i Gocłowo zostaną zakupione i zamontowane lampy solarne. W sołectwie Nadułki - Majdany będą odnowione figurki 

przydrożne. Wartość każdego z tych projektów jest szacowana na 20 tys. zł brutto, maksymalne możliwe 

dofinansowanie to 10 tys. zł, przy takim samym wkładzie własnym z budżetu Gminy Bulkowo. 

Gmina Bulkowo otrzymała maksymalne możliwe dofinansowanie w kwocie 164 160,00 zł brutto, co stanowi 

100% kosztów kwalifikowalnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w Konkursie Grantowym Cyfrowa 

Gmina, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie 

cyberbezpieczeństwa. 

Gmina Bulkowo pozyskała środki w kwocie 2 878 zł tj. 50% 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”. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 5 757,63 zł brutto. 

Gmina Bulkowo pozyskała także środki w kwocie 6 642 zł tj. 50% 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”. Szacunkowy koszt 

realizacji zadania wynosi 13 284,00 zł brutto. 

Gmina Bulkowo otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego do 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 zostanie wyposażona w 7 ławostołów. Szacunkowa wartość zadania wynosi 87 517,00 zł brutto, kwota 

dofinansowania z WFOŚiGW 62 637,00 zł tj. 71,57% kosztów kwalifikowanych, 24 880,00 zł środki z budżetu 

Gminy Bulkowo. 

Gmina Bulkowo pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

realizację zadania pn.: ,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo 

w 2022 roku”. Przyznane zostało maksymalne możliwe dofinansowanie, które w bieżącym roku wynosi 35 tys. zł, 

co stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych.  

Gmina Bulkowo otrzymała po 5 000,00 zł dla OSP w Bulkowie i OSP w Nowych Łubkach ze Starostwa 

Powiatowego w Płocku w ramach V Edycji Programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2022”.  

Złożone wnioski 

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu 

i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

Wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Bulkowo aplikowały do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o środki z Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program 

finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych”.  

OSP w Bulkowie wnioskowała o środki na zakup 6 kompletów ubrań specjalnych. Łączne koszty 

kwalifikowalne zadania to 21 000,00 zł, środki z dotacji 20 000,00 zł, 1 000,00 zł wkład własny OSP w Bulkowie. 
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OSP w Nowych Łubkach wnioskowała o środki na zakup: 2 kompletów ubrań koszarowych, 4 kompletów 

ubrań specjalnych, 2 par butów specjalnych strażackich skórzanych, 1 szt. aparatu powietrznego nadciśnieniowego, 

2 szt. sygnalizatorów bezruchu i 6 szt. latarek kątowych. Łączne koszty kwalifikowalne zadania to 20 000,00 zł, 

środki z dotacji 19 000,00 zł, 1 000,00 zł wkład własny OSP w Nowych Łubkach. 

OSP w Blichowie wnioskowała o środki na zakup: 2 szt. aparatu powietrznego nadciśnieniowego, 2 szt. 

sygnalizatora bezruchu, 3 szt. radiotelefonu przenośnego, 1 szt. detektora do pomiaru stężeń tlenu i tlenku węgla 

i 10 szt. kominiarek niepalnych strażackich. Łączne koszty kwalifikowalne zadania to 20 000,00 zł, środki z dotacji 

19 000,00 zł, 1 000,00 zł wkład własny OSP w Blichowie. 

OSP w Nadułkach wnioskowała o środki na zakup: 2 szt. kombinezonów na owady, 3 par rękawic specjalnych, 

2 szt. tłumic oraz 1 szt.: nożyc dielektrycznych, linki strażackiej, spalinowego opryskiwacza plecakowego, parawanu 

ochronnego, drabiny ratowniczej przenośnej, topora i ubrania specjalnego. Łączne koszty kwalifikowalne zadania to 

19 999,75 zł, środki z dotacji 18 999,75 zł, 1 000,00 zł wkład własny OSP w Nadułkach. 

OSP w Pilichówku wnioskowała o środki na zakup: syreny alarmowej, radiotelefonu przewoźnego, aparatu 

powietrznego nadciśnieniowego, 2 szt. sygnalizatora bezruchu i 1 pary butów specjalnych strażackich skórzanych. 

Łączne koszty kwalifikowalne zadania to 21 266,10 zł, środki z dotacji 19 200,00 zł, 1 266,10 zł środki z budżetu 

Gminy Bulkowo, 800,00 zł wkład własny OSP w Pilichówku. 

OSP w Worowicach wnioskowała o środki na zakup: 10 kompletów ubrań koszarowych i 2 szt. spodni pilarza. 

Łączne koszty kwalifikowalne zadania to 4 760,00 zł, środki z dotacji 4 510,00zł, 250,00 zł wkład własny 

OSP w Worowicach. 

,,Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie parku zabytkowego w Worowicach” 

Gmina Bulkowo złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie na realizację zadania: ,,Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie parku 

zabytkowego w Worowicach”. Celem zadania będzie uzupełnienie nasadzeń oraz wykonanie zabiegów 

pielęgnacyjnych w koronach drzew na terenie parku zabytkowego w Worowicach. Cięciom pielęgnacyjnym zostaną 

poddane 2 drzewa z gatunku kasztanowiec biały oraz będą założone na nich wiązania elastyczne w ilości 9 szt. 

Na terenie parku występuje też wolna przestrzeń, która warta jest zagospodarowania poprzez wprowadzenie nowych 

nasadzeń w postaci sadzonek drzew, co pozwoli na odtworzenie pierwotnych elementów kompozycji parku. Planuje 

się nasadzenie 20 szt. grabu pospolitego. Wprowadzenie nasadzeń uzupełniających wzdłuż ciągów pieszych ma na 

celu uatrakcyjnienie i zorganizowanie przestrzeni oraz zabezpieczenie istniejących trawników przed zadeptywaniem. 

Koszty kwalifikowalne zadania szacowane są na 39 528,00 zł brutto, wkład własny Gminy Bulkowo 15 311,20 zł, 

środki z firmy zewnętrznej 500,00 zł, wnioskowana kwota datacji 23 716,80 zł.  

Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” 

Gmina Bulkowo aplikowała o środki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w naborze Dostępna Gmina Bulkowo. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług 

publicznych świadczonych w Urzędzie Gminy Bulkowo w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz 

komunikacyjno-informacyjnej. Realizacja przedsięwzięcia grantowego przyczyni się do podniesienia poziomu 

dostępności dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się, a także z problemami wzroku, słuchu oraz z problemami 

poznawczymi. W ramach zadania zaplanowano: utworzenie toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami, 

instalację dodatkowych pochwytów przy pochylni oraz przy schodach wewnątrz budynku, utworzenie biura obsługi 

osób ze szczególnymi potrzebami, instalację ścieżek dotykowych dla niewidomych wewnątrz budynku, zakup krzeseł 

do ewakuacji, nagranie filmu w języku migowym - z informacją o zakresie funkcjonowania urzędu i umieszczenie go 

na stronie www, zakup planu tyflograficznego, instalację wideotłumacza PJM (Polski Język Migowy) oraz 

wyposażenie stanowiska w urządzenie przenośne tablet + komputer do obsługi wideotłumacza, a także zakup pętli 

indukcyjnej, 2 szt. szkieł powiększających, 20 szt. uchwytów na kule, tablic przydrzwiowych, monitora dotykowego 

do prezentacji treści dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z uruchomieniem na monitorze 

dotykowym treści dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wnioskowana kwota grantu to 96 816,70 zł, 

co stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych zadania. 

Wniosek o współorganizację przez Samorząd Województwa Mazowieckiego X Dni Bulkowa oraz 

XVIII Festynu Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”, 

Gmina Bulkowo złożyła wniosek o współorganizację przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 

X Dni Bulkowa oraz XVIII Festynu Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”, które odbędą się w dniach 3-5 czerwca 

2022 r. Wniosek o dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w opiewał na kwotę 

29 000,00 zł z przeznaczeniem na występy zespołów muzycznych. 
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INWESTYCJE W OŚWIATĘ 

„Poznaj Polskę 2022” 

 
Gmina Bulkowo otrzymała wsparcie finansowe 

w wysokości 27 210,00 zł na realizację zadania w ramach 

przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj 

Polskę”. 

Przyznane przez Ministra środki finansowe 

przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych 

związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi 

wskazanymi przez Ministra w celu uatrakcyjnienia 

procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez 

umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska 

przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii oraz 

osiągnięć polskiej nauki. 

W ramach  przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 

dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki: 

 jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł, 

 dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł, 

 trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało 

dofinansowanie wszystkim szkołom podstawowym dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo: 

 Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

w Bulkowie – 19.210,00 zł, 

 Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie  

– 4.000,00 zł, 

 Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach - 

4.000,00 zł. 

Aby uzyskać dofinansowanie ze środków 

Ministerstwa, Gmina Bulkowo musiała zapewnić wkład 

własny w wysokości co najmniej 20 % całkowitego 

kosztu danej wycieczki. Środki te pochodzą ze środków 

Gminy w wysokości 5.203,00 zł i z wpłat rodziców. 

O przyznaniu środków dla szkół decydowała 

kolejność zgłoszeń. Życzymy udanych wycieczek. 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 

 
Kolejne wsparcie finansowe dla szkół 

prowadzonych przez Gminę Bulkowo ze środków 

budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych oraz 

elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych 

w ramach programu wieloletniego – „Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 

Priorytet 3 w wysokości 21 500,00 zł 

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 26 875,00 zł. 

Wkład własny ze środków Gminy to kwota 5 375,00 zł 

Celem programu jest: 

- zakup książek będących nowościami wydawniczymi,  

- organizacja działań promujących czytelnictwo 

w placówkach oświatowych, 

- zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek 

szkolnych. 

Wsparcie finansowe zostało udzielone: 

w odniesieniu do placówek wychowania przed-

szkolnego na: 

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi 

dla dzieci w wieku 3-6 lat, 

b) realizację działań promujących czytelnictwo: 

w odniesieniu do szkół na: 

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi 

i niebędących podręcznikami, 

b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek 

szkolnych: 

– zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez  

 

nauczyciela bibliotekarza, 

– zakup oprogramowania dla bibliotek, 

– zakup czytników e-booków, 

– zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, 

w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli 

i elementów oświetlenia, 

c) realizację działań promujących czytelnictwo. 

W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie 

otrzymały następujące placówki: 

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

w Bulkowie – kwota dofinansowania wynosi 12 000,00 

zł, wkład własny 3 000,00 zł, całkowity koszt realizacji 

zadania 15 000,00 zł; 

- Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowe w Blichowie – 

kwota dofinansowania wynosi 3 000,00 zł, wkład własny 

750,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 3.750,00 zł; 

- Punkt Przedszkolny w Blichowie – kwota 

dofinansowania wynosi 2 500,00 zł, wkład własny 

625,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 3 125,00 zł. 

- Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach - kwota 

dofinansowania wynosi 4.000,00 zł, wkład własny 

1.000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 

5.000,00 zł. 

Mamy nadzieję, że zakup nowości wydawniczych 

oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, 

przyczyni się do realizacji celów kształcenia w zakresie 

edukacji czytelniczej oraz będzie wpływać na rozwój 

zainteresowań i kształtowanie twórczych postaw dzieci 

i młodzieży. 
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Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Z dniem 10.02.2022 r. weszły w życie przepisy 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19. Przepisy te stwarzają 

możliwość realizacji zajęć specjalistycznych z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznych w dodatkowym 

wymiarze godzin. 

W związku z powyższym od 1 marca 2022 r. szkoły 

podstawowe w naszej gminie mogą organizować 

dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-

społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym 

dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. 

Szacunkowa liczba godzin dodatkowych zajęć 

specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  w  szkołach  prowadzonych  przez  Gminę  
 

Bulkowo wynosi:  

 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

w Bulkowie – 138 dodatkowych godzin zajęć, 

 w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej 

w Blichowie – 70 dodatkowych godzin zajęć, 

 w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach  

53 dodatkowych godzin zajęć. 

Finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych 

w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej będzie 

realizowane z rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej. 

Gmina Bulkowo otrzymała dotację w kwocie 

16 730,00 zł w ramach 0,4% rezerwy oświatowej 

subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na 

sfinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych 

w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w szkołach podstawowych. 

 

Laboratoria Przyszłości

Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Bulkowo zakupiły 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. 

Zakupione wyposażenie pozwoli na rozwój umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, oraz 

rozwój umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności 

w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak 

również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu 

codziennym.  

Sprzęt uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach 

techniki oraz w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół 

zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.  

Misją każdej placówki jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób 

ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu talentów i rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży. 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bulkowie 

       

DJI Tello dron z osprzętem 1 247,00 zł             APITOR X robot  399,00 zł          POCIĄG Intelino z akcesoriami 945,80 zł 
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     Warsztat CoolTool 6w1   2 890,00 zł                    Laminarki A3 i A4 z folią  626,23 zł                Wypalarka do drewna      

                                                                                                                                                                   z regulacją 1807,03 zł      

     

Zestaw elektronarzędzi akumulatorowych        Zestaw wypalarek do drewna                    Stacja lutownicza 490,00 zł  

                              949,99zł                                                     1 049,99 zł 

            

Zestaw narzędzi i przyborów do zajęć technicznych 2924,07 zł   Mistrz Steam - zestaw do nauki elektroniki 490,00 zł 

(po lewo) Zestaw do druku 3D: 

Drukarka 3D MakerBot SKETCH 9 900,00zł 

Laptop Acer TravelMate P2 3 899,00 zł 

Stolik meblowy z szafką na drukarkę 3D 2 399,00 zł 

Filament PLA Sketch mix kolorów 2 298,00 zł 

 

2 Walizki długopisów Banch 3D 6 980,00 zł 

Zestaw filamentów 200 Banach 3D  139,00 zł 
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Mikroport Boya BY-WM4 PRO K1                 Zestaw oświetlenia ciągłego     Canon PowerShot G7X Mark III  3999,90 zł 

                 (3 szt.) 1 619,70 zł                                        Quadralite 659,00 zł                                             

oraz 

Statyw ARKAS WT 4057 czarny 110,90 zł, Gimbal do smartfonów FeiyuTech Vimble 2S 449,90 zł, Mikrofon 

nakamerowy MKE 200 559,00 zł. 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Blichowie 

     

Robot Dash. – do nauki programowania 

Wartość 839,00 zł 

Drukarka 3D 

Wartość brutto 9 900,00 zł 
Dron – programowalny, idealny do 

edukacji. Wartość 979,02 zł 

     

Mistrz Steam - zestaw do rozpoczęcia 

przygody z elektroniką 

i majsterkowaniem. Wartość 2 202,06 zł 

Zestaw narzędzi do obróbki drewna 

Wykorzystanie: Technika.  

Wartość 819,00 zł 

Edu Code 420 – klocki do nauki 

kodowania i robotyki w klasach 1-3. 

Wartość 525,59 zł 

                                                      

Smartbee Club 
Wykorzystanie: Przyroda, zajęcia 

techniczne. Wartość – 2 771,10 zł 

Długopisy 3D. Wykorzystanie:  Technika, 

Plastyka. 

Wartość – 3 455,10 zł 

Zestaw narzędzi 

Wykorzystanie:  Technika.  

Wartość – 569,90 zł 
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LEGO Education - Zestaw do 

elektroniki. Wartość 1 880,90 zł 

Pociąg Intelino - zestaw do nauki 

programowania. Wartość 1 057,76 zł 
Mikrofon bezprzewodowy, mikrofon na 

aparat. Wartość 1 087,72 zł 

Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach 

W ramach pozyskanej dotacji zakupione zostały:  

• Drukarka 3D MarkerBot Sketch MAC EduCare - 

9662,00 zł 

• Filament biodegradowalny  24 szt  2298,00 zł 

• Acer TravelMate P2 TMP215-53 i5  1 szt - 

3709,00 zł 

• Stacja lutownicza ATTEN AT-937A-65W 1 szt 

209,90 zł 

• Mikroport Boya BY-WM4 PRO KI   1 szt   539,90 zł 

• Gimbal do smartfonów FeiyuTech Vimble 2S   1 szt 

449,90 zł 

• Mikrofon nakamerowy MKE 200 w Sennheiser  1szt  

559,00 zł 

• Statyw ARKAS WT 4057  1 szt   110,90 zł 

• Zestaw oświetlenia ciągłego Quadralite 1 szt  

659,00 zł 

• Canono PowerShot G7X Mark   1 szt   3999,90 zł 

• Pociąg Intelino Starter Pack   1 szt   499,00 zł 

• Pociąg Intelino Zestaw Torów   1 szt   149,00 zł 

• Pociag Intelino Zestaw Mostów   1 szt   119,90 zł 

• Pociąg Intelino Zestaw Tuneli   1 szt    69,90 zł 

• Pociąg Intelino Zestaw Torów Krótkich  1  szt 

59,90 zł 

• Pociąg Intelino Zestaw Torów Drewnianych  1 szt  

49,00 zł 

• Pociąg Intelino Zestaw Dodatkowych Elementów 

1 szt  119,90 zł 

• Robot Q-dino   1 szt   899,00 zł 

• Robot Qoopers  1 szt   999,00 zł 

• Robot Dash   1 szt   839,00 zł 

• Apitor X  1 szt  399,00 zł 

• Mikroskop Cyfrowy  3 szt   1499,70 zł 
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XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko 

upadków znamy”  

W dniu 12 maja 2022 r. odbyło się oficjalne 

wręczenie nagród w XII Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, 

bo ryzyko upadków znamy” organizowanym przez Kasę 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  

W naszej Gminie laureatami zostali: 

1. Jakub Osiak uczeń Szkoły Podstawowej w Nowych 

Łubkach - I miejsce w II grupie wiekowej: klasy IV – 

VIII. 

2. Magdalena Pawlak uczennica Szkoły Podstawowej 

im. Armii Krajowej w Blichowie - II miejsce w II grupie  

wiekowej: klasy IV – VIII. 

Uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe 

oraz dyplomy z rąk Justyny Marzeny Porębskiej 

Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Płocku oraz 

Andrzeja Paradowskiego Kierownika Referatu Prewencji 

Placówki Terenowej KRUS w Płocku. Upominki 

ufundowane przez Gminę Bulkowo przekazała Katarzyna 

Garstka Inspektor ds. edukacji. 

Gratulujemy laureatom i życzymy dalszych 

sukcesów. Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim, 

którzy przyczynili się do udziału dzieci w tym konkursie 

  

Informacja GOPS Bulkowo  

Wniosek o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. 

 
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  
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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;  

 

Komunikat 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bulkowo. 

Mając na uwadze obecną sytuację gospodarczą i energetyczną (istotny wzrost cen energii elektrycznej), 

postanowiliśmy podjąć decyzję o całkowitym wyłączeniu oświetlenia od pierwszych dni czerwca do końca 

sierpnia 2022 roku.  Opłaty za oświetlenie uliczne w obecnym roku wynoszą nawet 85 tys. za jeden miesiąc, 

a średnio jest to ok. 43 tys. zł za miesiąc. 



- 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, 

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 wypłacany jest w dwóch ratach: pierwsza rata 

dodatku wypłacona została do 31 marca, a druga rata 

zostanie wypłacona 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). 

Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków - tylko do 30 czerwca 2022 r. 

(Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków) 

 
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 

to system informacji o źródłach ogrzewania budynków 

w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie 

starych pieców, a tym samym walkę ze smogiem. 

Za budowę systemu odpowiada Główny Urząd Nadzoru 

Budowlanego.  Baza  ta   ruszyła  1  lipca  2021.  Zgodnie  

z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

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

trzeba podać takie informacje, jak: 

   metryka budynku (adres nieruchomości), 

   rodzaj zainstalowanego źródła ciepła (wybiera się 

z listy - w przypadku deklaracji elektronicznej), 

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

wody (c.w.u.) 

   w przypadku kotła na paliwa trzeba podać dodatkowo 

klasę kotła i rodzaj paliwa, 

 

 numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie), 

 adres e-mail (opcjonalnie). 

Deklarację do CEEB można złożyć online poprzez portal 

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

„złóż deklarację”, system krok po kroku przeprowadzi 

przez cały proces składania formularza (formularz A 

dotyczy budynków i lokali mieszkalnych, formularz B – 

niemieszkalnych). 

Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą 

złożyć przez Internet osoby, które posiadają profil 

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

wysłania deklaracji drogą on-line, mają możliwość 

złożenia deklaracji w wersji papierowej. Wypełniając 

formularz odręcznie i wysyłając go pocztą albo 

doręczając osobiście do właściwego ze względu na 

umiejscowienie domu - urzędu gminy,  urzędnik 

wprowadzi dane do systemu. 

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie 

urządzeń do ogrzewania budynków, to: 

 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach 

nowo powstałych,  

 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), 

w przypadku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 

30 czerwca 2022 r. 
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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 3 

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 


