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X DNI BULKOWA oraz XVIII FESTYN RODZINNY Stowarzyszenia „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” 

W dniach 3-5 czerwca 2022 r. odbyły 

się X Dni Bulkowa, którym towarzyszył 

także Festyn Rodzinny Stowarzyszenia 

„Nasza Przyszłość”. Patronat honorowy nad 

tegorocznymi obchodami objął Wojewoda 

Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz 

Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Adam Struzik, natomiast patronat medialny 

objął e-wyszogrod.pl, infoPłock TV oraz 

Radio Płońsk. 

Tegoroczne jubileuszowe Dni Gminy 

Bulkowo były wyjątkowe z wielu względów. 

Na uroczystość przybyło grono zacnych gości: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Minister 

Maciej Małecki, Wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski, Poseł na Sejm RP Arkadiusz Iwaniak, Prezes Zarządu 

Krajowej Rady Izb Rolniczych i Mazowieckiej Izby Rolniczej Wiktor Szmulewicz, Zastępca Dyrektora 

Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Tomasz Skorupski, Starosta Płocki  Sylwester 

Ziemkiewicz wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Płockiego Apolinarym Gruszczyńskim oraz Radnymi Powiatu 

Płockiego Piotrem Skorupskim i Bogdanem Matczakiem, Powiatowy Lekarz Weterynarii Marek Sankiewicz, 

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku Bogusława 

Lewandowska, Zastępca Kierownika PT KRUS w Płocku Marlena Kiełek, Proboszcz Parafii Świętej Trójcy 

w Bulkowie Ks. Sławomir Trzaska, Wójt Gminy Dzierzążnia Adam Sobiecki, Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt 

Wojnarowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo Andrzej Krokowski wraz z radnymi i sołtysami, 

przedstawiciel Biura Związku Gmin Regionu Płockiego Urszula Dąbkowska. 

Z okazji X Dni Bulkowa list Posła do Parlamentu 

Europejskiego Zbigniewa Kuźmiuka, został odczytany przez 

Zastępcę Przewodniczącego Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby 

Rolniczej w Płocku Dariusza Myzię.  

W tym roku Dni Bulkowa trwały trzy dni. Pierwszy dzień 

imprezy upłynął pod znakiem rozgrywek sportowych dzieci ze 

szkół z terenu Naszej Gminy. Następnego dnia w sobotę odbyły 

się zawody w wędkarstwie spławikowym, Turniej Piłki Nożnej 

Sołectw, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyszkolny Konkurs 

Plastyczny Stowarzyszenia "Nasza Przyszłość" oraz zawody 

sportowo-pożarnicze, w których uroczyste wręczenie nagród 

nastąpiło podczas niedzielnych obchodów. Trzeci dzień został 

zainaugurowany występami artystycznymi grup uczniów ze 

Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach, Szkoły Podstawowej 

im. Armii Krajowej w Blichowie oraz Szkoły Podstawowej 

im. M. Konopnickiej w Bulkowie. 

Dla mieszkańców oraz gości przygotowane zostały stoiska 

tematyczne. Wśród wystawców działalność zaprezentowali: 

Mazowiecki  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego,  Kasa  Rolniczego  
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Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, Punkt Informacyjny Funduszy 

Europejskich na Mazowszu, Powiatowy Urząd Pracy 

w Płocku, Bank Spółdzielczy w Staroźrebach, PZU 

Teresa Leśkiewicz, KGW Bulkowianki, KGW Marzenie 

w Nadułkach, KGW w Worowicach Mirabelki, KGW 

"Włóki", KGW w Pilichówku, Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Mirosławiu, Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Starych Święcicach. Stowarzyszenie 

„Nasza Przyszłość” w swojej kawiarence kusiło 

wszystkich smacznymi ciastami „jak u mamy” z kawą 

i herbatą. Na stoisku Marketu Budowlanego „Krecik” 

w Bulkowie czekało na odwiedzających wiele atrakcji 

wraz z konkursem paragonowym, w którym nagrodą 

główną był rower. Do dyspozycji mieszkańców był także 

pracownik Urzędu Gminy Bulkowo, który pomagał 

w wypełnianiu „Deklaracji dotyczących źródeł ciepła 

i źródeł spalania paliw”. 

 
Sołectwo Rogowo wraz z przyjaciółmi Oliwii 

chorej na przepuklinę oponowo-rdzeniową 

zorganizowali stoisko „KIERMASZ  RÓŻNOŚCI”.  

Całkowity dochód ze sprzedaży  (blisko 6 tys. zł) został  

przeznaczony na operację dla 15-letniej Oliwii 

Dobrzenieckiej, która porusza się na wózku, a operacja 

to jedyna szansa na normalne życie.  

Wyjątkową atrakcją była również Maskotka 

Gminy Bulkowo. W ubiegłym roku Gminna Biblioteka 

Publiczna w Bulkowie zorganizowała konkurs „O Pióro 

Wójta Gminy Bulkowo”, w którym zadaniem 

uczestników było wykonanie projektu maskotki Gminy 

Bulkowo. Prace konkursowe nawiązywały m.in. do 

pozytywnego, przyjaznego przedstawienia wizerunku 

lwa znajdującego się na herbie Gminy Bulkowo. 

Laureatką konkursu została Magdalena Pawlak 

z Blichowa, której świetny projekt mogliśmy w niedzielę 

podziwiać na żywo.  

Wszystkie dzieci miały niesamowitą okazję 

spędzić beztrosko czas na ogromnym wesołym 

miasteczku. Dużą popularnością wśród uczestników 

imprezy cieszyła się pyszna grochówka, która rozeszła 

się w mgnieniu oka. Podczas tego szczególnego dnia nie 

mogło również zabraknąć uhonorowania najlepszych 

stypendystów w I semestrze roku szkolnego 2021/2022, 

którymi  zostali:  Adamczak  Natalia,  Ostrowicki Adam,  
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Strzelczak Szymon i Godziemski Wojciech. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie wraz 

z Filią Biblioteczną w Nowych Łubkach już po raz 

czwarty zorganizowała konkurs na „Czytelnika roku 2022 

w Gminie Bulkowo”. Komisja wyłoniła 16 laureatów 

w ośmiu kategoriach wiekowych, których uroczyście 

nagrodzono podczas tegorocznych Dni Bulkowa. 

Dniom Bulkowa tradycyjnie towarzyszył Piknik 

Rodzinny Stowarzyszenia "Nasza Przyszłość", 

zorganizowany z myślą o mieszkańcach. To dobra zachęta 

do wspólnej zabawy i spędzenia czasu wśród rodziny 

i znajomych. Dzięki Stowarzyszeniu odbył się w sobotę 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pn. „Żeby żyć, trzeba 

wolnym być” o nagrodę Wójta Gminy Bulkowo. 

W niedzielę oficjalnie nagrodzono laureatów, 

a zwycięskie prace można było podziwiać na stoisku 

Stowarzyszenia. 

Punktem kulminacyjnym obchodów były koncerty 

zespołów: Exaited, Long & Junior, Grupa Muzyczna 

EratoX, Ex Bolo oraz The Brothers i The Voice Orkiestra, 

a także Dance 2 Disco Artur Lipiński i DJ Pierr Piotr 

Kolbuk, podczas których muzycy porwali wszystkich do 

wspólnej zabawy.  

 

 

 



Wielkie podziękowania należą się sponsorom, bez 

których obchody nie byłyby tak wspaniałe i wyjątkowe. 

Dzięki nim udało się zrealizować wiele pomysłów 

i osiągnąć zamierzone przez nas cele. Szczere wyrazy 

uznania oraz podziękowania składamy naszym 

darczyńcom, a są nimi: Market Budowlany „KRECIK” 

Bulkowo, Bank Spółdzielczy w Staroźrebach, UST 

Handel Żwirem Mariusz Guziński, Nowy Podleck, 

HIDROSTAL Polska Sp. z o.o. w Golankach, ALFA 

MAZOWSZE Sp. z o.o. Ireneusz Kwiatkowski, 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 

RAWI-KRUSZ Jędraszczak Waldemar w Płońsku, 

Firma Handlowo-Usługowa AMK-TRANS Anna Jeziak, 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL, 

Gospodarstwo Rolne w Dzierżanowie Zygfryd Behrendt, 

Ferma Drobiu Michał Ostrowicki Nowy Podleck, 

REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Płocku, 

Sklep Wielobranżowy Małgorzata Fotek w Bulkowie, 

Bar WARKA Izabela Pęcherzewska w Blichowie. 

 
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie 

w przygotowania: pracownikom Urzędu Gminy, 

Gospodarki Komunalnej, Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Bulkowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bulkowie, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych 

z terenu Gminy Bulkowo, Stowarzyszeniu "Nasza 

Przyszłość", Klubowi Sportowemu Zjednoczeni Bulkowo, 

członkom Koła Wędkarskiego „Złota Rybka”, opiekunom 

i uczniom ze wszystkich szkół oraz Wolontariuszom 

Gminy Bulkowo. 

Pełna fotorelacja na www.bulkowo.pl

Jubileusz 75-lecia Biblioteki i nadanie imienia Stanisława Lema 

"Dobre książki są zawsze prawdziwe, nawet gdyby opisywały rzeczy,  

które nigdy nie wydarzyły się i nie wydarzą".  

Stanisław Lem 

W dniu 15 

września 2022 r. 

w  Bulkowie świętowano  

Jubileusz 75-lecia 

Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Bulkowie 

oraz nadanie bibliotece 

imienia Stanisława 

Lema. Patronat 

Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Płocki 

Sylwester Ziemkiewicz. Obchody jubileuszowe 

zapoczątkowało przemówienie Natalii Maćkiewicz, 

dyrektor Biblioteki w Bulkowie, w którym powitała 

szanownych gości. W tym wspaniałym jubileuszu wzięli 

udział m.in. Wojciech Zemek– wieloletni sekretarz 

Stanisława Lema, Radny Powiatu Płockiego Bogdan 

Matczak, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo 

Andrzej Bogdan Krokowski wraz z Radnymi Rady 

Gminy Bulkowo, Sekretarz Gminy Bulkowo Aniela 

Kopaczewska wraz z kadrą kierowniczą, pracownicy 

Działu Instrukcyjno-Metodycznego Biblioteki Głównej 

Województwa Mazowieckiego: Beata Golatowska 

i Marcin Leszczyński, Zastępca Dyrektora Książnicy 

Płockiej Elżbieta Dobroń wraz z metodyk Renatą 

Koziorowską, dyrektorzy bibliotek z powiatu płockiego. 

Wśród zaproszonych gości byli również Ks. Jarosław 

Kwiatkowski Proboszcz Parafii pw. Jana Chrzciciela 

w Łętowie oraz Ks. Andrzej Konwerski Proboszcz 

Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Daniszewie. 

W wydarzeniu  uczestniczyli  dyrektorzy  szkół  z  terenu  

Gminy Bulkowo, prezesi OSP, przewodniczący 

organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy 

oraz czytelnicy.  

Następnie w imieniu Wójta Gminy Bulkowo 

Gabriela Graczyka list gratulacyjny oraz kwiaty przekazał 

na ręce obecnych i emerytowanych pracowników 

biblioteki Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo. 

Kolejno życzenia złożyli pracownicy Działu Instrukcyjno-

Metodycznego Biblioteki Głównej Województwa 

Mazowieckiego, Zastępca Dyrektora Książnicy Płockiej 

Elżbieta Dobroń oraz Panie Dyrektorki z sąsiednich 

bibliotek z powiatu. 

 
W dalszej części odbyło się odsłonięcie tablicy 

upamiętniającej Pisarza. Dyrektor biblioteki przybliżyła 

postać Lema jako jednego z największych pisarzy XX 

wieku, innowatora i zarazem klasyka. Opowiedziała 

o wizji Biblioteki w Bulkowie, jako miejsca 

nowoczesnego, szanującego przeszłość i kreującego 

przyszłość,  na  jaką  pracują  od  lat doskonale wpisuje się    
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w osobowość patrona. Podkreśliła, że są jedyną 

biblioteką w powiecie, która w swoich strukturach 

posiada Pracownię Orange i Makerspace z zasobem 

nowych technologii, tj, robotów edukacyjnych, drukarek 

3D,   gogli   VR,   magicznego   dywanu,   czytników    

e-booków, o których pisał Lem w swoich książkach. 

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wojciech 

Zemek, Andrzej Bogdan Krokowski Przewodniczący 

Rady Gminy Bulkowo, Natalia Maćkiewicz Dyrektor 

Biblioteki oraz Alicja Gronczewska. Uroczystość 

uświetniły występy muzyczne w wykonaniu Julii 

Kopaczewskiej oraz Alicji Gronczewskiej. Odbyło się 

także frapujące spotkanie autorskie z Wojciechem 

Zemkiem, który znakomicie opowiadał o Stanisławie 

Lemie.  

W dalszej części Dyrektor Biblioteki skierowała 

podziękowania do wszystkich, którzy na przestrzeni 

75 lat współpracowali z placówką przekazując 

pamiątkowe statuetki „Super Przyjaciel GBP 

im. Stanisława Lema w Bulkowie”. Uroczystość 

zakończono urodzinowym tortem, poczęstunkiem oraz 

wirtualną wystawą o Stanisławie Lemie.  
 

   
 

Elitarna Nagroda im. Kierbedziów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie

W dniu 20 września 2022 r. w siedzibie Biblioteki 

Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej 

Województwa Mazowieckiego, odbyła się gala podczas 

której uhonorowano mazowieckie biblioteki oraz 

bibliotekarzy i wręczono Nagrody im. Kierbedziów za 

działalność prowadzoną w roku 2022. Nagrody 

im. Kierbedziów wyłaniają ze środowiska bibliote-

karskiego placówki wyjątkowe, działające wzorcowo 

i przekraczające oczekiwania. Honorują także wybitne 

postaci: mentorów, autorytety i mecenasów bibliote-

karstwa. Kapituła Nagrody im. Kierbedziów uhonorowała 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Bulkowie w kategorii 

działalność kulturalna. Znalezienie się w gronie 

laureatów, jest ogromnym zaszczytem. Nagroda jest dla 

Gminnej Biblioteki wspaniałym wyróżnieniem 

i docenieniem realizowanych działań. Jest także 

najcenniejszym prezentem urodzinowym z okazji 

obchodzonego niedawno 75-lecia. W uzasadnieniu 

przyznanej nagrody napisano że: „Działalność kulturalna 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie jest znana nie 

tylko w powiecie płockim, lecz także na całym Mazowszu. 

Szereg inicjatyw, projektów, koncepcji opartych na 

współpracy z innymi ośrodkami, czynią z biblioteki 

w Bulkowie wzór dla innych, niewielkich  placówek. Na 

szczególną uwagę zasługuje nie tylko liczba 

podejmowanych przez bibliotekę inicjatyw, rozmach ich 

realizacji, lecz także oryginalność i niepowtarzalność 

pomysłów, które się za nimi kryją”. Podczas wydarzenia 

razem z Dyrektor Biblioteki w Bulkowie Natalią 

Maćkiewicz nagrodę odebrali Wójt Gminy Bulkowo 

Gabriel Graczyk oraz Sekretarz Gminy Bulkowo Aniela 

Kopaczewska. 
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INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT PŁOCKI NA TERENIE GMINY BULKOWO 
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo 

W dniu 13 czerwca 2022 roku Sekretarz Stanu 

w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki 

przekazał na ręce władz Powiatu Płockiego symboliczny 

czek o wartości 17,1 mln zł z przeznaczeniem na 

przebudowę drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – 

Blichowo – Bulkowo na odcinku od km 7+900 do km 

12+815 i od km 13+485 do km 22+017.  

Ta jedna z najpilniejszych inwestycji drogowych 

o łącznej długości 13,447 km prawie w 90 % będzie 

przeprowadzona na terenie Naszej Gminy począwszy od 

Bulkowa przez Blichowo do granicy gminy, a później 

nieco ponad 1,5 km do miejscowości Wólka. 

Przewidywany termin zakończenia prac to koniec 

października 2023 r. Bardzo dziękujemy Ministrowi 

Maciejowi Małeckiemu oraz Senatorowi Markowi 

Martynowskiemu za wsparcie i nieustanne zabieganie 

o ciągły rozwój naszego regionu.  Gratulacje kierujemy 

w stronę Starosty Płockiego Sylwestera Ziemkiewicza 

oraz do Zarządu i Radnych Powiatu Płockiego.  

Życzymy powodzenia podczas realizacji inwestycji 

tak potrzebnej i kluczowej dla naszego społeczeństwa! 

Jest to długo wyczekiwana inwestycja ogromnie ważna 

dla bezpieczeństwa mieszkańców. 

 

 

Budowa kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 2925W Piączyn – Włóki 

W dniu 25 sierpnia 2022 r. Wójt Gminy Bulkowo 

Gabriel Graczyk wspólnie z Radnymi Gminy Bulkowo, 

Sołtysem Wsi Włóki oraz Radą Sołecką uczestniczył 

w podpisaniu umowy na budowę kilometrowego odcinka 

drogi powiatowej nr 2925W Piączyn – Włóki na terenie 

Gminy Bulkowo. Realizacja zadania rozpocznie się 

w tym roku, zakończy w przyszłym. 

Całkowity koszt inwestycji to 1 900 000,00 zł, 

kwota dofinasowania przyznana w ramach „Instrumentu 

wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju 

województwa mazowieckiego” wynosi 529 977,83 zł 

(Urząd Marszałkowski). 

 
(podpisanie umowy z wykonawcą) 

   
(wpisy do księgi pamiątkowej) 
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Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Nowych 

Krubicach na drodze nr 2951W Bulkowo – Kobylniki 

Przy nowopowstałym przejściu dla pieszych w Nowych 

Krubicach została zamontowana nowa wiata przystankowa. 

Koszt wymiany pokryła Gmina Bulkowo. W ramach 

modernizacji infrastruktury drogowej na tym odcinku powstał 

chodnik, zamontowano oznakowanie akustyczne, znaki 

drogowe pionowe i poziome. Przejście dla pieszych zostało 

oświetlone lampami hybrydowymi.  

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 

na przejściu dla pieszych w Nowych Krubicach na drodze nr 2951W Bulkowo – Kobylniki” zostało zrealizowane 

przez Starostwo Powiatowe w Płocku. Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

w kwocie 78 783,12 zł, całkowita wartość zadania wynosi 98 478,90 zł. 

INWESTYCJE 

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

Trwa realizacja zadania inwestycyjnego o wartości 2 711 746,83 zł pn.: „Rozbudowa dróg gminnych 

(ul. Wschodnia, ul. Północna, ul. Kredytowa), gm. Bulkowo” na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Bulkowo-

Kolonia. Prace wykonywane są przez Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowo – Budowlanych S.A.  

Zadanie obejmuje rozbudowę 3 ulic: Wschodniej, 

Północnej i Kredytowej na osiedlu mieszkaniowym 

w miejscowości Bulkowo-Kolonia. W ramach inwestycji 

wykonywana jest 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. Wcześniej wykonany został remont wodociągu. 

Kwota pozyskanego dofinansowania to 2 576 159,49 zł 

brutto. 
 

 

     

Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania w Wody miejscowości Nowe Łubki 
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W dniu 12.05.2022 r. Gmina Bulkowo podpisała 

umowę z firmą INSTALCOMPACT Sp. z o.o. 

ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne na 

realizację zadania pn.: „Przebudowa i remont Stacji 

Uzdatniania Wody na działce nr ewid. 308 

w miejscowości Nowe Łubki, gm. Bulkowo”. Wartość 

prac to 2 017 200,00 zł brutto. Zakres prac 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). 



Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Gmina Bulkowo otrzymała promesy wstępne na 

realizację zadań, o których dofinansowanie aplikowała 

w ramach 2. i 3. Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych. 

Edycja 2: (w łącznej kwocie ponad 7,2 mln zł) 

,,Budowa dróg gminnych nr 290404W i 290405W relacji 

Nowe Łubki - Słupca” W ramach zadania zostanie 

wykonana jezdnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 

asfaltowych, obustronne pobocza, zjazdy indywidualne 

i publiczne, a także rowy i przepusty będzie zamontowane 

oznakowanie stałe). Wartość kosztorysowa inwestycji 

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

Będzie wykonane ogrodzenie i piłkochwyty, zamontowane lampy oświetleniowe, trybuna, wykonane odwodnienie 

terenu oraz usunięta kolizja linią elektroenergetyczną poprzez jej przebudowę. Wartość kosztorysowa inwestycji 

wynosi 1 446 878,56 zł brutto, wkład własny Gminy Bulkowo 144 687,86 zł, kwota pozyskanych 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. Z trudnością mieści się tam lekki i średni wóz bojowy. Jest tam także 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 pozyskanych środków 1 831 571,75 zł tj. 85%. 
 

Edycja 3. dla gmin, w których funkcjonowały PGR. 

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

zakresem obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej oraz 

modernizację oczyszczalni ścieków wraz 

z zagospodarowaniem terenu, obsługujące 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 55 853,17 zł, kwota pozyskanych 

środków 2 736 805,13 zł tj. 98%. 

Cyfrowa Gmina 

 
 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID 

Gmina Bulkowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 164 160,00 zł na realizację projektu pn.: „Modernizacja 

sieci informatycznej w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”. W ramach realizacji zadania zostały 

podpisane umowy z firmą Netland Computers Sp. z o.o. ul. Wrocławska 35-37, 62-800 Kalisz na:  

- zakup i dostawę sprzętu komputerowego tj. stacji roboczej do przygotowywania materiałów multimedialnych, 

10 szt. komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, 18 szt. tabletów, na kwotę 83 133,24 zł; 

- wyposażenie serwerowni w ramach zadania zostanie zakupiony: serwer wraz z oprogramowaniem systemowym, 

urządzeniem podtrzymującym zasilanie i urządzeniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz urządzenie 

typu firewall wraz z licencją do ochrony sieci lokalnej, na kwotę 64 897,26 zł. 
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Gmina Bulkowo zawarła również umowę z firmą Entrast Sp. z o.o. ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa na sporządzenie 

diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa. Umowa opiewa na 

kwotę 6 888,00 zł. Zadanie realizowane jest bez wkładu własnego z budżetu Gminy Bulkowo. 

Zaplanowane działania są kluczowe dla poprawy obsługi mieszkańców przez JST z uwzględnieniem e-usług, 

a także dla zwiększenia cyberbezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych. 

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

PO PC na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR 

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID 

Gmina Bulkowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 152 500,00 zł na realizację projektu grantowego 

pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W ramach realizacji projektu 

Gmina Bulkowo podpisała umowę z firmą iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko Biała na dostawę 

sprzętu komputerowego tj. 61 szt. laptopów. Zadanie realizowane jest bez wkładu własnego Gminy Bulkowo. 

Laptopy zostaną przekazane dzieciom/wnukom, które są członkami rodziny, w której rodzice, dziadkowie bądź 

pradziadkowie pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkują 

w miejscowości lub gminie w której znajdowało się PPGR oraz zostało to potwierdzone stosownymi dokumentami. 

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 

5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu 

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

Montaż ogrodzenia panelowego z bramą i furtką w ramach zadania inwestycyjnego 

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

W dniu 26.07.2022 r. zostały odebrane prace obejmujące montaż ogrodzenia panelowego z bramą i furtką na 

działce nr ewid. 167, obręb geodezyjny 0031 Włóki, gm. Bulkowo,  zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego 

pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową studni głębinowej w m. Włóki gm. Bulkowo”. Wartość 

wykonanych prac to 39 975,00 zł brutto, zadanie sfinansowane zostało ze środków własnych Gminy Bulkowo. 

Budowa Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Blichowie – roboty wykończeniowe 

W dniu 13.07.2022 została podpisana umowa z firmą ASCALON Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 29, 09-410 Liszyno 

o wartości 281 499,99 zł brutto na roboty wykończeniowe Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej 

w Blichowie. Zadanie obejmuje: roboty budowlane, m.in. stolarkę, tynki i posadzki, wykonanie elewacji 

i docieplenia, opaski wokół budynku, chodnika, oraz miejsc postojowych, roboty elektryczne, sanitarne i kanalizację. 

Obecnie prace są w trakcie realizacji. 

Zadanie pod nazwą „Budowa Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w m. Blichowo na działce 

nr ewid. 31/2” – roboty wykończeniowe jest dofinansowane z nagrody pieniężnej otrzymanej w ramach konkursu 

„Rosnąca Odporność”. 

Budowa placu zabaw na działce nr ew. 165/3 w miejscowości Włóki 

W miejscowości Włóki powstał nowy plac zabaw dla dzieci. Gmina Bulkowo podpisała umowę z firmą 

AKTIV PLACE ZABAW SP. Z O.O. SP. K. ul. Bukowska 8, 62-081 Wysogotowo na realizację zadania 

pn.: „Budowa placu zabaw na działce nr ew. 165/3 w miejscowości Włóki”. W ramach umowy firma dostarczyła 

urządzenia zabawowe tj.: piaskownice, huśtawkę podwójną drewnianą, zjeżdżalnie, huśtawkę bujak. Zadaniem 

Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo było wykonanie korytowania pod dostawę i montaż 

wyposażenia placu zabaw, wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz uporządkowanie terenu. Łączna wartość dostaw 

i robót budowlanych wyniosła 17 290,59 zł. Gmina pokryła również koszty dokumentacji projektowo kosztorysowej, 

inspektora nadzoru i inwentaryzacji powykonawczej. Zadanie sfinansowane w całości ze środków własnych. 

Wymiana instalacji elektrycznej w części Budynku Urzędu Gminy Bulkowo - piętro, etap I 

W dniu 13.09.2022 r. odebrane zostały prace związane z wymianą instalacji elektrycznej w części Budynku 

Urzędu Gminy Bulkowo - piętro, etap I” realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 

pomieszczeń biura podawczego oraz łazienek w Urzędzie Gminy wraz z dostosowaniem do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz wymianą instalacji elektrycznej”. Zadanie o wartości 53 505,00 zł brutto sfinansowane 

zostało ze środków własnych Gminy Bulkowo. 
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Nowy traktor ogrodowy do koszenia trawy marki STIHL model RT 6127 ZL

 

Dzięki nagrodzie finansowej, którą Gmina 

Bulkowo otrzymała w konkursie „Rosnąca odporność”, 

zakupiony został nowy traktor ogrodowy do koszenia 

trawy marki STIHL model RT 6127 ZL. Jest to 

wysokowydajna maszyna do koszenia dużych 

powierzchni z 2-cylidrowym silnikiem, dużym koszem 

na trawę o pojemności 350 litrów i szerokością koszenia 

125 cm. Koszt zakupu to 21 000,00 zł. 

Traktor będzie służył do utrzymania terenów 

zielonych na terenie gminy, w tym tych 

wykorzystywanych na cele sportowe. 

Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

W dniu 5 września 2022 r. w remizie OSP 

Bulkowo odbyło się uroczyste podpisanie umów 

pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

a gminami z terenu powiatu płockiego. Gmina Bulkowo 

była gospodarzem wydarzenia, w którym uczestniczył 

m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów 

Państwowych Maciej Małecki, Prezes WFOŚiGW 

w Warszawie Marek Ryszka, Dyrektor Wydziału 

Zamiejscowego WFOŚiGW w Płocku Magdalena 

Grodecka. Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk wraz 

ze Skarbnikiem Mariolą Katarzyną Rzymkowską 

uczestniczyli w podpisaniu 2 umów z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie:  

1. Nr 2282/22/OZ/DA na dofinansowanie realizacji 

zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo w 2022 

roku” w formie dotacji w kwocie 33 169,50 zł. 

2. Nr 2729/22/EE/D na dofinasowanie realizacji 

zadania   pn.   „Utworzenie   ścieżek   edukacyjnych    na  

terenie Gminy Bulkowo” w formie dotacji w kwocie 

62 039,74 zł. Pozyskana dotacja umożliwi utworzenie 

2 ścieżek edukacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej 

im. Armii Krajowej w Blichowie i OSP w Bulkowie. 

Każda ze ścieżek będzie wyposażona w 7 ławostołów, na 

blacie których zostaną umieszczone zasady segregacji 

odpadów. Zwieńczeniem projektów są pikniki edukacyjne. 

Łączna wartość podpisanych przez Gminę Bulkowo 

umów to ponad 95 200 zł. 

 

      
Pozyskane środki 

OSP w Nowych Łubkach otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: 

,,Instalacja zbiornika gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2700 dm3 dla potrzeb 

kotłowni budynku remizy OSP w Nowych Łubkach wraz z wewnętrzną instalacją gazową". W ramach projektu 

w budynku remizy OSP w Nowych Łubkach planowane jest zamontowanie kompaktowej kotłowni gazowej o mocy 

25-30 kW wraz z instalacją wewnętrzną i grzejnikami. Natomiast na zewnątrz roboty ziemne pod zbiornik i rurociąg, 

płyta fundamentowa pod zbiornik, montaż zbiornika gazu płynnego o poj. 2700 dm3 oraz przyłącze gazu od 

zbiornika   do   budynku.   Montaż   dwufunkcyjnego   kotła   kondensacyjnego  z   zamkniętą  komorą  spalania  oraz  
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aluminiowego wymiennika ciepła zintegrowanego z wężownicą dla obiegu grzewczego zapewni c.w.u. w budynku. 

Szacunkowa wartość zadania wynosi 39 219,78 zł brutto, wnioskowana dotacja 30 000,00, wkład własny z budżetu 

Gminy Bulkowo 9 219,78 zł.  

Gmina Bulkowo otrzymała informacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na realizację zadania pn.: ,,Zabiegi pielęgnacyjne oraz 

uzupełnienie nasadzeń na terenie parku zabytkowego w Worowicach”. Przyznano dotację w wysokości do 

23 716,80 zł brutto, co stanowi 56,31% kosztów kwalifikowalnych zadania. Wykonawcą dostawy i nasadzenia 20 szt. 

grabów pospolitych oraz usługi cięć pielęgnacyjnych 2 drzew z gatunku kasztanowiec biały wraz z założeniem 

wiązań elastycznych jest Zakład Usług Ogrodniczych ,,ARBOR” Marek Klikczyński z Płocka.  

,,Pod biało-czerwoną”. 

           Gmina Bulkowo otrzymała środki w kwocie 8 000,00 zł brutto 

na realizację projektu ,,Pod biało-czerwoną”. Tegoroczne obchody 

Święta Niepodległości uświetni wyeksponowany w centralnym 

miejscu gminy zamontowany maszt z flagą Polski. To patriotyczna 

inicjatywa, realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady 

Ministrów Mateusza Morawieckiego.  

Złożone wnioski 

Gmina Bulkowo wnioskowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: ,,Modernizacja oświetlenia na sali sportowej 

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie”. Planuje się 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. Szacunkowa 

wartość ww. robót wynosi 32 816,40 zł brutto. Wnioskowana dotacja w kwocie 29 534,76 zł, stanowi 90 % kosztów 

kwalifikowalnych zadania, a wkład własny Gminy Bulkowo wynosi 3 281,64 zł.  

Dofinasowanie dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Bulkowo 

W dniu 15 września 2022 r. w Liszynie umowy z beneficjentami dofinasowania na wsparcie rozwoju obszarów 

wiejskich oraz na działalność kół gospodyń wiejskich podpisał Wicemarszałek Mazowsza Wiesław Raboszuk. 

Z terenu Gminy Bulkowo dofinasowanie na „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie” otrzymały 

3 organizacje: 

1. Koło Gospodyń Wiejskich BULKOWIANKI – 7 000,00 zł.  

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Worowicach MIRABELKI – 7 000,00 zł 

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Pilichówku – 7 000,00 zł. 

         Na działalność Koła Gospodyń Wiejskich ROGOWIANKI w Rogowie środki pozyskała Fundacja „Fundusz 

Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” – 7 000,00 zł. 

Pozyskane dofinasowanie zostanie przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia do stworzenia zaplecza 

technicznego oraz kuchennego niezbędnego do prowadzonych działań, organizacji imprez integrujących lokalną 

społeczność, działań kulinarnych, uczestnictwa w piknikach i eventach. Gratuluję kolejnych pozyskanych środków 

i życzę dalszych sukcesów oraz realizacji nawet najśmielszych planów. 

Doposażenie dla OSP 

 
Pięć toreb medycznych i 3 detektory wielogazowe 

to kolejny nowy sprzęt, który powędrował w dniu 8 lipca 

2022 r. do jednostek OSP z terenu Gminy Bulkowo. 

W   remizie   OSP   w   Nowych   Łubkach   odbyło   się  
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uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego 

przez Urząd Marszałkowski. Torby medyczne 

otrzymały: OSP Bulkowo, OSP Blichowo, OSP Nowe 

Łubki OSP Nadułki i OSP Pilichówko. Detektory 

wielogazowe zakupiono dla OSP Bulkowo, OSP Nowe 

Łubki i OSP Worowice. W przekazaniu sprzętu na ręce 

druhów wziął udział Wójt Gminy Bulkowo Gabriel 

Graczyk, Dyrektor Delegatury Urzędu 

Marszałkowskiego w Płocku Tomasz Kominek, Starosta 

Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk, Radny 

Powiatu Płockiego Bogdan Matczak, Pełnomocnik 

Starosty Płockiego ds. współpracy z OSP Krzysztof 

Olejnicki oraz Inspektor w Delegaturze Urzędu 

Marszałkowskiego w Płocku Karol Krajewski. 



   

Podpisanie umów na dofinansowanie dla OSP 

W dniu 8 lipca 2022 r. Wójt Gminy Bulkowo 

Gabriel Graczyk wspólnie ze Skarbnikiem Gminy 

Bulkowo Mariolą Katarzyną Rzymkowską uczestniczyli 

w podpisaniu dwóch umów z Marszałkiem Województwa 

Mazowieckiego Adamem Struzikiem. W ramach zadania 

OSP – 2022 Gmina Bulkowo otrzymała dotację 

w wysokości 14 250,00 zł z przeznaczeniem na zakup 

asortymentu i wyposażenia dla 3 jednostek OSP: 

- specjalistycznego urządzenia piorącego oraz suszarki 

dla OSP w Bulkowie – 8 750,00 zł (wkład własny 

8 750,00 zł), 

- aparatu powietrznego dla OSP w Blichowie – 3 000,00 

zł (wkład własny 3 000,00 zł), 

- 2 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Nowe Łubki – 

2 500,00 zł (wkład własny 2 500,00 zł). 

Wartość zadania wynosi 28 500,00 zł, wnioskowana 

kwota dotacji nie mogła przekroczyć 50% wartości 

zakupu.  

W drugim z wnioskowanych zadań pn. 

Mazowieckie Strażnice OSP-2022 udało się pozyskać 

środki na zakup i montaż nowej bramy garażowej do 

części bojowej strażnicy OSP w Nadułkach. Szacunkowa 

wartość zadania wynosi 21 626,00 zł brutto, bez wkładu 

własnego z budżetu Gminy Bulkowo.  

Łącznie Gmina Bulkowo pozyskała 35 876,00 zł 

z budżetu Województwa Mazowieckiego na 

modernizację strażnicy, zakup sprzętu pożarniczego, 

wyposażenia oraz środków ochrony osobistej dla 

jednostek OSP. Dziękujemy. 

 
 

VI edycja konkursu „O Pióro Wójta Gminy Bulkowo” na projekt logo Biblioteki 

         Gminna Biblioteka Publiczna 

w Bulkowie po raz szósty zaprosiła do 

udziału w konkursie „O Pióro Wójta 

Gminy Bulkowo”. W tym roku zadaniem 

uczestników było wykonanie z okazji 

75 urodzin biblioteki i nadania imienia 

Stanisława Lema nowego projektu logo 

biblioteki w Bulkowie. Do konkursu 

wpłynęły prace, które nawiązywały m.in. 

do książek, nowych technologii oraz 

patrona biblioteki Stanisława Lema. 

Organizatorom konkursu zależało na 

nowoczesnym, lekkim, przejrzystym i designerskim znaku graficznym.  

Wręczenie nagród odbyło się podczas Dożynek w Blichowie, wszyscy uczestnicy konkursu z rąk Wójta Gminy 

Bulkowo Gabriela Graczyka oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki w Bulkowie Natalii Maćkiewicz otrzymali nagrody 

oraz dyplomy. Laureatką konkursu została Magda Pawlak, która otrzymała nagrodę główną w postaci pióra 

oraz karty podarunkowej do wykorzystania w Galerii Mazovia o wartości 500 zł.  

Kolejno dyplomy i nagrody pocieszenia otrzymali: Maria Naguszewska, Marcin Pikoń,  Eliasz Nowak,  Anna 

Majorkiewicz. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu. 
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Święto Plonów w Gminie Bulkowo 

 

W niedzielę 4 września 2022 r. rolnicy z Gminy 

Bulkowo obchodzili swoje święto. Obchody dożynkowe 

rozpoczęły się uroczystą mszą świętą sprawowaną przez 

Księdza Kanonika Włodzimierza Dzieńkowskiego 

w Kościele pw. Św. Anny w Blichowie. Kazanie wygłosił 

Ks. Jan Kaźmierczak z Parafii pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny w Bodzanowie. Wśród 

zaproszonych gości byli również Ks. Jarosław 

Kwiatkowski Proboszcz Parafii pw. Jana Chrzciciela 

w Łętowie oraz Ks. Andrzej Konwerski Proboszcz Parafii 

pw. Przemienienia Pańskiego w Daniszewie. 

 

Następnie barwny korowód dożynkowy 

przemaszerował na teren przy Szkole Podstawowej 

w Blichowie. Po oficjalnym rozpoczęciu Święta Plonów 

w Gminie Bulkowo przez Wójta Gminy Bulkowo 

Gabriela Graczyka został przeprowadzony obrzęd 

dożynkowy przez Zespół Ludowy Grzybowianki. 

Wówczas nadszedł czas na dzielenie się chlebem 

z przybyłymi gośćmi i mieszkańcami. Do tej tradycji 

przystąpili Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk, 

Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo Andrzej 

Krokowski, Proboszcz Parafii pw. Św. Anny w Blichowie 

Ks. kan. Włodzimierz Dzieńkowski oraz Starostowie 

Dożynek Urszula i Piotr Żbikowscy.  

W tym uroczystym dniu swoją obecnością 

zaszczycili nas m.in. Piotr Zgorzelski Wicemarszałek 

Sejmu RP, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Płocku Marlena Mazurska, Zastępca 

Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Warszawie Tomasz Skorupski, 

Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski  
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wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Płockiego 

Apolinarym Gruszczyńskim, Radni Powiatu Płockiego: 

Elżbieta Jachimiak, Piotr Skorupski, Bogdan Matczak, 

a także Powiatowy Lekarz Weterynarii Marek 

Sankiewicz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 

ZOSP RP w Płocku Hilary Januszczyk, Kierownik 

Placówki Terenowej KRUS w Płocku Justyna Porębska, 

Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Wójt 

Gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński. 

 

Na ręce Wójta Gminy Bulkowo Gabriela Graczyka 

oraz Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo Andrzeja 

Krokowskiego zostały złożone listy okolicznościowe 

Posła na Sejm RP Anny Cicholskiej, Posła do Parlamentu 

Europejskiego dr Zbigniewa Kuźmiuka, Prezesa Zarządu 

Krajowej Rady Izb Rolniczych i Mazowieckiej Izby 

Rolniczej Wiktora Szmulewicza, Wojewody 

Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, Dyrektora OR 

KRUS w Warszawie Zenona Kowalewskiego, Starosty 

Płockiego Sylwestra Ziemkiewicza. 

Wydarzenie zostało współorganizowane ze 

środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Patronat honorowy nad naszym przedsięwzięciem objął 

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk oraz Wojewoda 

Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, zaś patroni medialni to  

infoPłock TV, Radio Płońsk 93,6 FM oraz e-

wyszogrod.pl. 

Podczas dożynek został rozstrzygnięty konkurs 

o nagrodę Wójta Gminy Bulkowo na najciekawszy 

Wieniec Dożynkowy, w którym komisja konkursowa 

zdecydowała o przyznaniu I miejsca dla Koła Gospodyń 

Wiejskich z Włók, II miejsca dla Nadułek, III miejsce 

zdobyło sołectwo Sochocino-Praga, zaś sołectwa 

Worowice i Pilichówko zdobyły wyróżnienia. 

Nagrodzono także osoby, które podjęły się opracowania 

znaku graficznego – logo Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Bulkowie z okazji 75-lecia oraz nadania bibliotece 

imienia Stanisława Lema w ramach konkursu „O PIÓRO 

WÓJTA GMINY BULKOWO” zorganizowanego przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Bulkowie,  gdzie  główną  

nagrodę otrzymała Magdalena Pawlak. 



 

Wielu pozytywnych emocji i zdrowej adrenaliny 

dostarczył zawodnikom, jak i publiczności, Turniej 

Sołectw, który przeprowadzili członkowie Klubu 

Sportowego Zjednoczeni Bulkowo  Do zmagań 

przystąpiło 5 sołectw w konkurencjach takich jak m.in. 

„bieg w workach”, „kręcenie hula-hop” czy „bieg 

farmera”. Zwycięską drużyną okazało się Pilichówko, zaś 

drugie i trzecie miejsce zajęło odpowiednio sołectwo 

Gocłowo i Sochocino-Badurki. 

Na uczestników dożynek czekało wiele 

muzycznych atrakcji takich jak występ Zespołu The 

Voice Orkiestra, Seniorów z Klubu Seniora w Krubicach 

oraz Koła Emerytów i Rencistów z Bulkowa, wokalistek: 

Wiktorii Kądalskiej, Alicji Gronczewskiej i Julii 

Kopaczewskiej, a także występ Zespół Retrace oraz 

Awangarda, które wprawiły całą publiczność w taneczny 

nastrój.  

 
Kilka instytucji z myślą o mieszkańcach gminy 

przygotowało stoiska tematyczne. Byli to: Koła 

Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Bulkowo 

z produktami i potrawami tradycyjnymi z Bulkowa, 

Nadułek, Worowic, Włók, Pilichówka, Rogowa, 

Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”, Stowarzyszenie 

„Kolorowe Maki”, Gminna Biblioteka Publiczna 

w Bulkowie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w Płocku, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Płocku, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Dom Pomocy 

Społecznej w Nowym Miszewie, Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Mirosławiu oraz Spółdzielnia Socjalna 

Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” 

w Drobinie, Dom Pomocy  Społecznej z Brwilna, Starych  

Święcic oraz Wyszogrodu, Koło Pszczelarzy z Bulkowa, 

stoisko zorganizowane przez Szkołę Podstawową 

w Nowych Łubkach. W organizację Święta Plonów 

włączyła się również grupa dzielnych wolontariuszy ze 

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie  

z wychowawczynią Panią Agnieszką Pikoń. Nad 

bezpieczeństwem wydarzenia czuwali jak zawsze 

Strażacy ze wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy 

Bulkowo, którzy także uświetnili uroczystość obecnością 

pocztów sztandarowych. 

 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się darmowe 

dmuchańce dla dzieci, minikonkursy z Maskotką Gminy 

Bulkowo, a także kuchnia polowa, gdzie można było 

skosztować pysznej grochówki. 

Gorące podziękowania kierujemy w stronę 

sponsorów, którzy wsparli nasze działania organizacyjne, 

a są nimi: 

• Wapo-Tech Sp. z o.o. w Bulkowie, 

• Hidrostal Polska Sp. z o.o. w Golankach, 

• UST Handel Żwirem Mariusz Guziński, Nowy 

Podleck, 

• Bank Spółdzielczy w Staroźrebach, 

• Firma Handlowo-Usługowa AMK-TRANS Anna 

Jeziak, Bulkowo, 

• Gospodarstwo Rolne w Dzierżanowie Zygfryd 

Behrendt, 

• „Bar Warka” Izabela Pęcherzewska w Blichowie, 

• Sklep Wielobranżowy Małgorzata Fotek w Bulkowie. 

 
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym 

w organizację przedsięwzięcia oraz przybyłym gościom 

i mieszkańców gminy, którzy postanowili właśnie 

w Blichowie uczcić jedno z najważniejszych dni w roku 

dla polskiego rolnika podczas Święta Plonów w Gminie 

Bulkowo. 
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Spektakl plenerowy z okazji setnej rocznicy istnienia Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych pt. "Florian w powiecie płockim" 

W dniu 6 września 2022 r. na boisku szkolnym 

w Bulkowie odbył się spektakl plenerowy z okazji setnej 

rocznicy istnienia Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych pt. "Florian w powiecie płockim", 

wystawiony przez aktorów Teatru Dramatycznego 

im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.  

Dziękujemy za udział w spektaklu Prezesowi 

Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku 

Hilaremu Januszczykowi, radnemu powiatu płockiego 

Bogdanowi Matczakowi, Radnym Gminy Bulkowo, 

prezesom OSP wraz z druhami, sołtysom, 

przedstawicielom Kół Gospodyń Wiejskich, 

społeczności szkolnej oraz wszystkim mieszkańcom. 

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich 

naszych druhów strażaków z terenu Gminy Bulkowo, 

którzy każdego dnia są gotowi nieść pomoc w sytuacjach  

losowych. Dziękujemy współgospodarzowi wydarzenia 

– Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

w Bulkowie oraz wszystkim osobom uczestniczącym 

w przygotowaniach. 

 

    

„Green inicjatywy w Bulkowie” 

Grupa nieformalna pn. „Green inicjatywy 

w Bulkowie” przy Szkole Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej, otrzymała grant w wysokości 3 000,00 zł 

w ramach programu  „Działaj lokalnie i ekologicznie”  

pt. „MY i WY: działamy wspólnie dla poprawy 

środowiska”. Głównym założeniem jest podnoszenie 

świadomości ekologicznej: segregowanie odpadów oraz 

dbanie o czyste powietrze. 

Okres realizacji projektu to 1.09 - 9.12.2022r., 

w którym   wystąpią:   warsztaty   o   powietrzu,   ścieżka  

dydaktyczna w Kobiernikach, konkursy, sadzonki i torby 

eco dla wszystkich uczestników społeczności szkolnej. 

Jest to inicjatywa programu „Działaj Lokalnie” Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Sieć 

Ośrodków Działaj Lokalnie  w tym „Fundusz Lokalny 

Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” . Ścieżka realizowana 

jest w oparciu o doświadczenia i zasoby wypracowane 

wspólnie z Fundacją WWF Polska.   
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Informacje GOPS Bulkowo  

Realizacja projektu pn.  ,,UWIERZ, ŻE MOŻESZ!” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bulkowie we współpracy z Kompleksowym 

Centrum Psychologicznym rozpoczął realizację 

projektu pn.  ,,UWIERZ, ŻE MOŻESZ!”  

Celem głównym projektu podniesienie aktywności 

społecznej i zawodowej wśród 80 osób  zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

zamieszkujących w woj. mazowieckim z powiatów 

płockiego, sierpeckiego. Podniesienie aktywności nastąpi 

poprzez objęcie kompleksowym i zindywidualizowanym 

wsparciem na podstawie ścieżki reintegracji  z  wykorzy- 

staniem usług aktywnej integracji o charakterze 

społecznym (coaching, trening umiejętności społecznych) 

i zawodowym (szkolenia, staże, pośrednictwo pracy), 

co przyczyni się do podjęcia zatrudnienia. W projekcie 

udział bierze 10 osób zamieszkujących na terenie Gminy 

Bulkowo, które zdobędą kwalifikacje w zawodzie 

opiekuna osób starszych. Uczestnikom projektu 

przysługuje: zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, 

stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie NNW na okres 

stażu, staż zawodowy oraz certyfikaty potwierdzające 

nabycie kwalifikacji.  

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r., które określa 

wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego – od dnia 18 sierpnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Bulkowie w pokoju nr 4 na parterze oraz na biurze podawczym pokój nr 3 można składać 

wnioski o dodatek węglowy. 

Wnioski można składać: 

– elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP 

– papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie w pokoju nr 4 na parterze oraz na biurze 

podawczym pokój nr 3: poniedziałek, wtorek, środa 7:15-15:15, czwartek 8:00- 17:00, piątek 8:00-15:00 

Wnioski w wersji papierowej dostępne są na biurze podawczym pokój nr 3 na parterze oraz w siedzibie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie pokój nr 4 na parterze. 

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na 

paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy 

na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla 

kamiennego. Przy składaniu wniosków nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również 

gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła 

ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków 

o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów społecznych dotyczące niektórych źródeł 

ciepła. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 

daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy 

oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. 

Wniosek o dodatek osłonowy można składać tylko do 31 października 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: 8:00 - 13:00 

(do końca października 2022 r. w czwartki w godz. 

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) 
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Wydawca: 

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


