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XII Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości  

oraz nadanie imienia Orła Białego Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach 

W dniu 10 listopada odbyły się XII Gminne 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

połączone z nadaniem imienia Orła Białego Szkole 

Podstawowej w Nowych Łubkach.  

Obchody rozpoczęły się podniesieniem flagi 

państwowej na maszt w centrum Bulkowa w ramach 

realizacji projektu #PodBiałoCzerwoną, objętego 

honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów 

Mateusza Morawieckiego. Uroczystego aktu podniesię-

nia flagi państwowej na maszt dokonał poczet flagowy 

6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.  

Wójt Gminy Bulkowo wspólnie z obecnym na 

uroczystości Zastępcą Dyrektora Delegatury 

Kuratorium Oświaty w Płocku, Radnym Powiatu 

Płockiego, Przewodniczącym Rady Gminy Bulkowo wraz z Radnymi, druhami OSP, sołtysami, przedstawicielami 

szkół, pracownikami Urzędu Gminy Bulkowo, przedstawicielami jednostek podległych oraz zgromadzonymi gośćmi 

złożyli kwiaty i znicze przed kamiennym obeliskiem upamiętniającym ofiary katastrofy smoleńskiej.  

W dalszej części obchodów w Kościele Parafialnym w Blichowie ks. Kanonik Włodzimierz Dzieńkowski – 

Proboszcz Parafii Św. Anny w Blichowie, ks. kan. Andrzej Konwerski – Proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego, 

ks. Sławomir Trzaska – Proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Bulkowie oraz ks. Jan Kaźmierczak - koncelebrowali 

Mszę Świętą w intencji Ojczyzny.                                                                                                 (dokończenie na str. 2) 
 

 

     

  

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne 

życzenia, aby ten szczególnie piękny czas odradzania się dobra wprowadził 

do Państwa domów radość, spokój i jeszcze więcej rodzinnego ciepła.  

Niechaj niepowtarzalne świąteczne chwile  

będą wytchnieniem od codzienności i wyzwolą to, co najlepsze.  

Życzymy wielu budujących myśli, pozytywnej energii potrzebnej w realizacji 

najśmielszych planów oraz spełnienia marzeń.  

Niech nadchodzący Nowy Rok 2023 obfituje w same sukcesy  

zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. 
 

             Przewodniczący Rady Gminy                        Wójt Gminy Bulkowo   

                    Andrzej Krokowski                                     Gabriel Graczyk 

            wraz z Radnymi i Sołtysami                           wraz z pracownikami  
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° Informacje dla mieszkańców 



Następnie w asyście zaproszonych gości, uczniów 

oraz mieszkańców zostały złożone kwiaty i zapalone 

znicze przy tablicy pamiątkowej poświęconej bohaterom 

walk o niepodległość Polski znajdującej się na terenie 

Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach. 

Lekcję historii nt. odzyskania przez Polskę 

niepodległości - przedstawili uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Nowych Łubkach prezentując 

patriotyczny program artystyczny, wprowadzający 

zgromadzonych gości w podniosły nastrój. W tym dniu 

odbyło się również odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz 

nadanie Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach 

imienia Orła Białego.  

Dziękujemy, że Obchody Narodowego Święta 

Niepodległości upamiętniające 104. rocznicę odzyskania 

przez Polskę niepodległości mogliśmy obchodzić 

wspólnie z tak licznie przybyłymi gośćmi, 

mieszkańcami, społecznością szkolną SP w Nowych 

Łubkach.  

Świętowanie 104. rocznicy odzyskania przez 

Polskę Niepodległości było wyjątkową okazją do 

zadumy wobec fundamentalnych wartości patrio-

tycznych. Wolność i niepodległość naszego kraju, za 

którą nasi przodkowie przelewali krew jest wielkim, 

bezcennym darem i zadaniem do dalszego dbania przez 

nas o tę wolność. W tym czasie pamiętamy również 

o narodzie Ukrainy. 
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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 19 października 2022 roku 

w Gminie Bulkowo, gdzie swoje święto obchodziło 

11 par. 

Diamentowe Gody obchodzili Państwo: 

    Teresa i Tadeusz Padzik 

Złote Gody obchodzili Państwo: 

    Barbara i Tadeusz Chmielewscy 

    Danuta i Roman Domańscy 

    Elżbieta i Zenon Goleniewscy 

    Anna i Jan Klepczarek 

    Hanna i Stanisław Kraśniewscy 

    Anna i Jan Pawlak 

    Kazimiera i Bogusław Piechna 

    Teresa i Józef Radomscy 

    Waleria i Józef Ryzińscy 

    Jadwiga i Jerzy Sielczak 

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. 

Po okolicznościowym wystąpieniu Kierownika 

USC Roberta Wiśniewskiego, który podkreślił, 

że szczęśliwe małżeństwo jest wspólną zasługą 

obydwojga małżonków Jubilaci złożyli tradycyjne 

ślubowanie   dziękując   sobie  za  te  wspólne lata,  które  

upłynęły w szczęściu i radości oraz 

za wsparcie w chwilach trudnych, 

aby móc razem pokonywać 

życiowe przeszkody. 

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, szczęściu i spokoju. 
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Utworzenie ścieżek edukacyjnych na terenie Gminy Bulkowo  

W dniach 28 i 29 września 2022 r. zostały oficjalnie 

otwarte na terenie Gminy Bulkowo dwie ścieżki 

edukacyjne dofinasowane ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie. Ścieżki powstały na terenie Szkoły 

Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie oraz na 

terenie OSP w Bulkowie. Każda ze ścieżek jest 

wyposażona w 7 ławostołów z treściami umieszczonymi 

na blatach o zasadach segregacji odpadów i zdrowego 

stylu życia. 

Ścieżki edukacyjne powstały w ramach 

realizowanego przez gminę projektu pn. „Utworzenie 

ścieżek edukacyjnych na terenie Gminy Bulkowo”. 

Projekt obejmował również przeprowadzenie dwóch 

pikników edukacyjnych o tematyce ekologicznej. 

Pierwszy z zaplanowanych pikników odbył się w dniu 

28 września w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej 

w Blichowie. W uroczystości uczestniczyli: Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Blichowie Joanna Grzywińska-

Dybek, Sekretarz Gminy Bulkowo Aniela Kopaczewska, 

Skarbnik Gminy Bulkowo Mariola Katarzyna 

Rzymkowska, sołtys wsi Blichowo Wiesław Grabowski, 

przedstawiciele Rady Rodziców, Przedstawicie 

Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele i wychowawcy, 

pracownicy urzędu gminy. Głównymi bohaterami pikniku 

były dzieci z punktu przedszkolnego, zerówki (grupy 

A i B) i uczniowie klasy 1. 

Wydarzenie rozpoczęło się od symbolicznego 

przecięcia wstęgi oraz zwiedzania ścieżki edukacyjnej. 

Dalszy ciąg uroczystości odbył się w szkolnej sali 

gimnastycznej, gdzie prowadząca Wioleta Pacholska 

przedstawiła informację o współpracy Gminy Bulkowo 

z WFOŚiGW w Warszawie. Następnie dzieci zaśpiewały 

piosenkę pt. „Zielony Dom”. Po występie nauczyciel 

biologii Izabela Przybysz przybliżyła tematykę segregacji 

odpadów. Dzieci mogły również zmierzyć się 

z segregacją odpadów w praktyce - rozmowę kierowaną 

poprowadziła nauczyciel Agnieszka Siedlich. 

W realizację projektu zaangażowane były również 

nauczycielki: Joanna Kowalewska, Anna Politowska, 

Małgorzata Krokowska. W konkursie pt. „EKO-MODA” 

czwórka dzieci zaprezentowała wspaniałe i niebanalne 

stroje wykonane z surowców wtórnych, nad którymi 

pracowały wszystkie dzieci uczestniczące w projekcie. 

Wójt Gminy Bulkowo wspólnie z Panią Dyrektor 

i Panem Sołtysem wręczyli dzieciom pamiątkowe 

dyplomy, natomiast nagrodą dla wszystkich uczestników 

projektu były zestawy koszy do segregacji odpadów, 

które Gmina Bulkowo zakupiła dla SP w Blichowie 

w ramach realizowanego projektu. 

Drugi z pikników odbył się w dniu 29 października 

2022 r. na terenie OSP w Bulkowie. W uroczystości 

wzięli udział m.in. Radny Powiatu Płockiego  Bogdan 

Matczak,  Radna Gminy Bulkowo  Agata Pijankowska, 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

w Bulkowie Marta Szumska wraz z  kadrą  pedagogiczną, 
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sołtys wsi Bulkowo Józef Ryziński, Prezes OSP 

w Bulkowie Mateusz Koczwara wraz z druhami, 

Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 

w Bulkowie Alicja Matczak, rodzice, pracownicy Urzędu 

Gminy Bulkowo, przedstawicielki KGW „Bulkowianki”. 

Uczniowie klas III pod kierunkiem wychowawczyń: 

Beaty Plebaniak i Jolanty Biernat przygotowali wspaniałe 

przedstawienie poświęcone ekologii, a w szczególności 

zasadom segregacji odpadów. Następnie prezentację 

dotyczącą zasad zdrowego stylu życia oraz segregacji 

odpadów po covidowych poprowadziła Sylwia 

Żukowska. Dzieci przygotowały również quiz 

ekologiczny, za udział, w którym Wójt Gminy Bulkowo 

wspólnie z Panią Dyrektor wręczyli dyplomy. Nagrodami 

dla wszystkich dzieci były zestawy koszy do segregacji 

odpadów, które będą umiejscowione w szkole. Na 

zakończenie odbyło się oficjalne przecięcie wstęgi oraz 

zwiedzanie ścieżki edukacyjnej. 

„Utworzenie ścieżek edukacyjnych na terenie 

Gminy Bulkowo” dofinansowano przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie w formie dotacji, w kwocie do 62 039,74 

zł. Całkowita wartość zadania wynosi 86 684,00 zł, 

dotacja z WFOŚiGW w Warszawie - 62 039,74, środki 

z budżetu Gminy Bulkowo 24 644,26 zł.  

Gratulacje i podziękowania kierujemy w stronę Pań 

Dyrektor, wychowawczyń, uczniów, pracowników 

urzędu gminy oraz wszystkich zaangażowanych 

w realizację projektu. Im mniej odpadów na 

składowiskach, tym mniejsze koszty dla społeczeństwa 

i środowiska, lepiej wysegregowane odpady to lepszy 

surowiec do recyklingu, w efekcie zmniejszamy zużycie 

surowców naturalnych. Dbanie o środowisko to poprawa 

warunków do życia dla ludzi, roślin i zwierząt. 

Konsultacje społeczne strategii rozwoju lokalnego społeczności objętej obszarem 

działania LGD na lata 2021 – 2027 

    
W dniu 21 września 2022 r. w remizie OSP 

w Bulkowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy 

Bulkowo zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania 

„Razem dla Rozwoju”. Podczas spotkania 

przeprowadzono konsultacje społeczne strategii rozwoju 

lokalnego społeczności objętej obszarem działania LGD 

na lata 2021-2027. Konsultacje miały na celu 

wyznaczanie nowych kierunków rozwoju, obejmowały 

następujący zakres tematyczny: 

- aktywizacja,  integracja  i  wzmacnianie  wykorzystania  

 

kapitału społecznego naszego subregionu,  

- rozwój przedsiębiorczości i podejmowanie działalności 

gospodarczej, 

- poprawa jakości życia mieszkańców i warunków 

funkcjonowania podmiotów gospodarczych. 

Każdy z uczestników spotkania otrzymał 

anonimową ankietę, w której mógł wskazać obszary, 

które warto rozwijać.  

Dziękujemy wszystkim za obecność i owocną 

dyskusję. 
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Podpisane umów OSP 

Blisko 200 tys. złotych dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  

W dniu 17 października 2022 r. Wójt Gminy 

Bulkowo Gabriel Graczyk wraz z Skarbnik Mariolą 

Rzymkowską uczestniczyli w uroczystym podpisaniu 

umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie.   

W remizie OSP Mąkolin w gminie Bodzanów, 

przedstawiciele gmin i jednostek OSP z powiatu 

płockiego oraz sierpeckiego w tak wyjątkowych 

okolicznościach spotkali się m.in. z Sekretarzem Stanu 

w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciejem 

Małeckim, Prezesem Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Markiem Ryszką, Dyrektor Wydziału Zamiejscowego 

WFOŚiGW w Płocku Magdaleną Grodecką, Kierownik 

Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Płocku Marleną Mazurską oraz Radnym Powiatu 

Płockiego Piotrem Skorupskim. 

Wśród beneficjentów, Nasza Gmina wyróżniła się 

największą otrzymaną kwotą dofinansowania. Jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Bulkowo otrzymały w sumie blisko 200 tys. złotych na 

konkretne cele. W ramach  programu nr 2021-OA-1 

pn.: „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza 

wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych” 

Gmina  Bulkowo  podpisała  umowę  na  dofinansowanie 

zadania dotyczącego docieplenia garażu OSP Blichowo 

w kwocie 30 000,00 zł. Na montaże pieców i instalacji c.o. 

w strażnicach – OSP Nowe Łubki i OSP Pilichówko 

otrzymały łącznie 60 000,00 zł. 

W ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski 

program finansowania służb ratowniczych Część 2) 

Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych” na zakup sprzętu 

pożarniczego nasi druhowie otrzymali: 

• 18 999,00 zł - OSP Nadułki, 

• 20 000,00 zł - OSP Bulkowo, 

• 19 000,00 zł - OSP Nowe Łubki, 

• 19 200,00 zł - OSP Pilichówko, 

• 20 000,00 zł - OSP Blichowo, 

• 4 510,00 zł - OSP Worowice. 

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę 

przyjaciela Gminy Bulkowo - Ministra Macieja 

Małeckiego, który zawsze ciepło myśląc o naszych 

mieszkańcach, dostrzega także nasze potrzeby i tym 

samym wspomaga realizację ważnych przedsięwzięć. 

Niezwykle cieszymy się, że otrzymane wsparcie 

wzmocni potencjał jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy Bulkowo oraz zapewni wyższą 

jakość i skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych. 

Jeszcze raz bardzo dziękujemy!!! 

    

Podpisanie umów na montaże pieców i instalacji c.o. w strażnicach OSP  

W dniu 7 listopada 2022 r. jednostki OSP Pilichówko oraz OSP Nowe Łubki podpisały umowy 

z wykonawcą instalacji gazowej, która będzie źródłem ciepła w ich remizach. Przedsięwzięcie zostało 

dofinasowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na 

montaże pieców i instalacji c.o. w strażnicach – OSP 

Nowe Łubki i OSP Pilichówko otrzymały łącznie 

60 000,00 zł. Prace instalacyjne rozpoczęły się 

w połowie listopada 2022 r. Pozyskane dofinansowanie 

umożliwi realizację poniższych inwestycji: 

- Montaż instalacji c.o. na gaz ziemny w remizie OSP 

w Pilichówku na kwotę 57 888,00 zł, dofinansowanie 

z WFOŚiGW wynosi 30 000,00 zł, dotacja z budżetu 

Gminy Bulkowo to 27 888,00 zł. 

- Montaż instalacji c.o. na gaz ziemny w remizie OSP 

w Nowych Łubkach na kwotę 52 488,00 zł, 

dofinansowanie z WFOŚiGW wynosi 30 000,00 zł, 

wkład własny Gminy Bulkowo to 22 488,00 zł. 
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INWESTYCJE 

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” - „Mazowsze 

dla sołectw 2022” 

       
,,Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Krzykosy” 

W ramach realizacji zadania w sołectwie Krzykosy 

zamontowano 2 lampy solarne w miejscach, gdzie nie 

ma możliwości korzystania z oświetlenia ulicznego. 

Całkowita wartość zadania to kwota 15 800,00 zł brutto, 

w tym: kwota dofinansowania 7 900,00zł tj. 50,00%, 

środki własne 7 900,00 zł. 

Zadanie pn.: ,,Zakup i montaż lamp solarnych 

w sołectwie Krzykosy” współfinansowano ze środków 

Samorządu Województwa Mazowieckiego.  

     

,,Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gocłowo” 

W ramach realizacji zadania w sołectwie 

Gocłowo zamontowano 2 lampy solarne w miejscach 

gdzie nie ma możliwości korzystania z oświetlenia 

ulicznego. Całkowita wartość zadania 15 800,00 zł 

brutto, w tym: kwota dofinansowania 7 900,00 zł 

tj. 50,00%, środki własne 7 900,00 zł. 

Zadanie pn.: ,,Zakup i montaż lamp solarnych 

w sołectwie Gocłowo” współfinansowano ze środków 

Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
   

,,Odnowienie kapliczek przydrożnych w sołectwie Nadułki-Majdany” 

W ramach realizacji zadania odnowiono figury znajdujące się w kapliczkach oraz same kapliczki, utwardzono 

także teren kostką brukową oraz wykonano ogrodzenie. Całkowita wartość zadania to 19 500,00 zł brutto, 

w tym: kwota dofinansowania 9 750,00zł tj. 50,00% oraz środki własne 9 750,00 zł. 

       
   (kapliczki przed odnowieniem)                                                          (kapliczki po wykonaniu odnowienia) 

Zadanie pn.: ,,Odnowienie kapliczek przydrożnych w sołectwie Nadułki-Majdany” współfinansowano ze środków 

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

 
W dniu 30 września 2022 r. dokonano odbioru 

robót budowlanych zrealizowanych w ramach zadania 

pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz 

z budową studni głębinowej w m. Włóki gm. Bulkowo”. 

Na wykonanie zadania Gmina Bulkowo uzyskała 

dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, całkowity koszt zadania to ponad 2 mln zł.  

Zakres prac obejmował: 

- wymianę i rozbudowę układu technologicznego SUW, 

- budowę zbiornika czystej wody, 

- wymianę instalacji elektrycznej w budynku SUW, 

- remont pomieszczeń budynku SUW, 

- budowę studni nr 2. 

Po wykonaniu tego zadania mieszkańcy Gminy Bulkowo 

zyskali bezpieczeństwo, szczególnie w okresach suszy 

i większego zużycia wody na znacznym terenie gminy. 

Przebudowana stacja może też w większym stopniu 

wspomagać inne stacje na terenie gminy. 

 
 

 
 

   
Przekazanie laptopów w ramach programu „Granty – PPGR” 

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID 

 

Gmina Bulkowo pozyskała 152 500,00 zł 

w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. 

Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup 

61 nowych laptopów wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem. W październiku 2022 r. sprzęt został 

wręczony uczniom, których członkowie rodziny w linii 

prostej pracowali w Państwowych Gospodarstwach 

Rolnych. Projekt został zrealizowany bez wkładu 

własnego Gminy Bulkowo.  

Przekazany sprzęt komputerowy będzie 

wykorzystywany przez uczniów podczas codziennej 

nauki, który z pewnością wzmocni rozwój kompetencji 

cyfrowych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.  

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”. 
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„Mazowsze dla czystego powietrza 2022” 

Gmina Bulkowo w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” realizowała zadanie 

pn.: ,,Dostawa asortymentu do kontroli przestrzegania przepisów Mazowieckiej Uchwały Antysmogowej wraz 

z usługą badania próbek popiołów 

paleniskowych dla Gminy Bulkowo”. 

W ramach realizacji przedmiotowego 

zadania zakupiono narzędzia do 

przeprowadzania kontroli palenisk 

oraz zlecono usługę badania próbek 

popiołów paleniskowych. Całkowity 

koszt realizacji zadania wyniósł 

6 574,98 zł brutto, kwota dotacji 

to 2 878 zł. 
 

Zadanie pn. ,,Dostawa asortymentu do kontroli przestrzegania przepisów Mazowieckiej Uchwały Antysmogowej 

wraz z usługą badania próbek popiołów paleniskowych dla Gminy Bulkowo” współfinansowano ze środków Samorządu 

Województwa Mazowieckiego. 

,,Zakup materiału nasadzeniowego na potrzeby Gminy Bulkowo” 

Gmina Bulkowo w ramach programu 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do 

Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 

realizowała także zadanie pn.: ,,Zakup materiału 

nasadzeniowego na potrzeby Gminy Bulkowo”. 

Zakupiono sadzonki drzew: buk zwyczajny, wiąz, 

kasztanowiec zwyczajny, lipa drobnolistna – 

łącznie 60 szt. i krzewów-żywotnik zachodni w 

ilości 30 szt. Całkowity koszt realizacji zadania 

wyniósł 11 340,00 zł brutto, kwota pomocy 

finansowej to 5 670,00 tj. 50%.  

Nasadzenia zostały wykonane w Bulkowie 

przy Remizie OSP oraz obok Szkoły Podstawowej. 

Zadanie pn. ,,Zakup materiału nasadzeniowego na potrzeby Gminy Bulkowo” współfinansowano ze środków Samorządu 

Województwa Mazowieckiego. 

Budowa Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Blichowie – roboty wykończeniowe 

   
Dobiegają końca roboty wykończeniowe Centrum 

Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Blichowie. 

Wartość prac to kwota 281 499,99 zł.  Zadanie obejmuje 

roboty budowlane, m.in.: 

• stolarkę,  

• tynki i posadzki,  

• wykonanie elewacji i docieplenia,  

• wykonanie opaski wokół budynku,  

 

• wykonanie chodnika oraz miejsc postojowych,  

• roboty elektryczne, sanitarne i wykonanie 

kanalizacji.  

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”. 
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Modernizacja oświetlenia na sali sportowej w Szkole Podstawowej w Bulkowie

Gmina Bulkowo podpisała z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie umowę o dofinansowanie w formie dotacji 

na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia na 

sali sportowej w Szkole Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej    w     Bulkowie".     Całkowita     wartość  

inwestycji to 43 200,00 zł, kwota dotacji 38 880,00 zł, 

wkład własny z budżetu Gminy Bulkowo 4 320,00 zł.  

W ramach zadania wykonano wymianę 20 szt. 

przestarzałych i zużytych opraw oświetleniowych oraz 

8 szt. opraw oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego na 

nowe energooszczędne – typu LED. 

     
,,Dostępna Gmina Bulkowo” 

  

   

Gmina Bulkowo 

podpisała umowę 

z Państwowym Fundu-

szem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na 

realizację projektu pn.: ,,Dostępna Gmina Bulkowo”. 

Przyznana kwota grantu to 96 816,70 zł, co stanowi 

100% kosztów kwalifikowalnych zadania. Celem 

projektu jest poprawa dostępności do usług 

publicznych świadczonych w Urzędzie Gminy 

Bulkowo w obszarach dostępności cyfrowej, 

architektonicznej oraz komunikacyjno-informa-

cyjnej. Jego realizacja 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 internetowej, 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. Zadanie 

będzie realizowane w pierwszej połowie 2023 r. 

Z życia biblioteki… 

Cyfrowe Supermoce w Bulkowie 

    
Wykluczenie cyfrowe w małych miejscowościach 

jest jednym z wielu problemów dotyczących naszych 

mieszkańców, w szczególności wśród seniorów widać 

ten problem. Nierówności  w  dostępie  do  internetu  czy 
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umiejętnościach cyfrowych, a także różna motywacja do 

korzystania z sieci prowadzą w długiej perspektywie do 

różnicowania się szans życiowych (od edukacji, przez 

pracę, po konsumpcję), w tym większym stopniu, 



im bardziej rośnie znaczenie usług cyfrowych w życiu 

społecznym i gospodarczym. 

We  wrześniu  2022 r.  Biblioteka   świętowała   

75-lecie i nadanie imienia Stanisława Lema, który 

apelował o edukację cyfrową i podnoszenie kompetencji 

użytkowników technologii, pisał: „jesteśmy jak na 

technologicznej krze, która nas unosi, a my nie wiemy 

dokąd”. Mając na uwadze te słowa marzeniem 

pracowników biblioteki było przekazanie „cyfrowych 

supermocy” naszym mieszkańcom, czytelnikom i tak też 

się stało, dzięki realizacji projektu „Cyfrowe Supermoce 

w Bulkowie”, który został sfinansowany ze środków 

Good Things Foundation i był realizowany przez 

Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Kwota, którą udało się pozyskać na ten cel wyniosła – 

10 000,00 zł, z kolei wkład własny wyniósł 156,62 zł. 

W projekcie wzięło udział 100 osób, w związku 

z tym Biblioteka nawiązała współpracę z: Klubem 

Seniora w Bulkowie, Kołem Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów nr 14 w Bulkowie, Urzędem Gminy 

w Bulkowie, KGW „Rogowianki” z Rogowa oraz 

szkołami z terenu gminy. Podczas spotkań, które 

odbywały   się   przez   cały   październik  przedstawione  

zostały uczestnikom m.in. platforma Learn My Way – jest  

to bezpłatny kurs online dla początkujących 

użytkowników i użytkowniczek internetu, dzięki którym 

uczestnicy zdobyli nowe umiejętności bezpiecznego 

i praktycznego korzystania z nowych technologii. 

Z grupami bardziej zaawansowanymi cyfrowo 

prowadzone były rozmowy o bezpieczeństwie w sieci, 

higienie cyfrowej, nowych technologiach - wirtualnej 

rzeczywistości, druku 3D i  wielu innych ważnych 

tematach.  

Realizacja projektu „Cyfrowe Supermoce” 

z pewnością wpłynęła pozytywnie na świadomość 

cyfrową mieszkańców Bulkowa, w szczególności 

seniorów. Projekt nie tylko wzmocnił merytoryczną 

wiedzę wśród wszystkich zaplanowanych grup, ale 

zwiększył relacje partnerskie, które w przyjaznej 

przestrzeni biblioteki znacząco wpłynęły na przyjazny 

odbiór projektu wśród społeczności. Dla biblioteki poza 

nowym doświadczeniem, jakim było przeprowadzenie 

takich spotkań, dodatkowo był to bardzo dobry zastrzyk 

nowych technologii, w postaci zakupów m.in. 5 szt. 

tabletów, które posłużą na kolejne warsztaty i spotkania 

w duchu kreatywności nowego patrona Stanisława Lema. 
 

Działaj Lokalnie - BulkoLemik 

W ramach konkursu grantowego pn. „Działaj 

lokalnie – myśl globalnie”, którego realizatorem jest 

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi 

Razem”, dotację otrzymała inicjatywa pt. „BulkoLemik”, 

która została złożona przez grupę nieformalną pn. 

„BulkoFuturo” działającą wspólnie z Gminną Biblioteką 

Publiczną im. Stanisława Lema w Bulkowie. Kwota 

dofinansowania wyniosła 3 000,00 zł,  natomiast wkład 

własny wyniósł - 1 236,30 zł.  

„BulkoLemik” był to pomysł na kreatywną 

edukację młodzieży w duchu nowych technologii, 

rozbudzanie wśród nich ciekawości świata. Celem 

projektu było, aby społeczność, w szczególności 

młodzież zdobyła szczegółową wiedzę o Lemie poprzez 

cykl warsztatów, podczas których sami dowiedzieli się 

i doświadczyli, jak wybitnym był człowiekiem i jak 

nieszablonowo myślał. Projekt był realizowany od 

sierpnia do października 2022 r, w tym czasie 

przeprowadzony został cykl spotkań i warsztatów dla 

młodzieży w ramach nowopowstałego Klubu 

Kreatywności. Dzięki połączeniu książek, DIY i nowych 

technologii (zgłębienie wiedzy na temat VR i AR), udało 

się zaczepić w nich ducha kreatywności.   

Jednym z najważniejszych punktów projektu był 

przyjazd mobilnego planetarium. Ponad 100 dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Bulkowie uczestniczyło 

w niesamowitych seansach przeprowadzonych przez 

Pana astronoma z Centrum Edukacyjnego PlanetaAnuka. 

Uczniowie widzieli planetaryjny pokaz o tym co widać 

na niebie. Obejrzeli m.in. fazy Księżyca i planety Układu 

Słonecznego, kometę i deszcz meteorów oraz Drogę 

Mleczną.  Ponadto  w  ramach zadania zostały zakupione  

gogle VR OCULUS quest oraz została przygotowana  

wirtualna wystawa o Stanisławie Lemie w Bulkowie, którą 

można zobaczyć w wirtualnej rzeczywistości.   

Wierzymy, że dzięki takim projektom, które udało 

nam się wspólnie zrealizować – jego uczestnicy 

w przyszłości - zostaną badaczami, programistami - 

zaowocuje to ich własnymi innowacyjnymi odkryciami. 

Dzięki poznaniu świata wirtualnego, nowym aplikacjom 

i technologiom, znacznie wzrosła ich wiedza, która będzie 

wzmacniała i poszerzała nowe horyzonty myślowe, a to 

wszystko w duchu idei Stanisława Lema. 
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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 

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) 
 

Psycholog oraz Terapeuta ds. uzależnień służą pomocą mieszkańcom Gminy Bulkowo 

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Bulkowo funkcjonuje Gminny Punkt Poradnictwa dla mieszkańców, 

w ramach którego funkcjonują Punkt Poradnictwa Psychologicznego dla Rodziny oraz Punkt Konsultacyjny 

ds. uzależnień finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy 

Bukowo.  

Wszystkich mieszkańców z terenu Gminy Bulkowo zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnej porady oraz 

pomocy prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami GOPS Bulkowo pod numer tel. 24 265 20 13 wew. 13. 
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