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Zakończona rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Bulkowo-Kolonia  

Zakończyła się rozbudowa ulicy Wschodniej, 

Północnej i Kredytowej na osiedlu mieszkaniowym 

w Bulkowie-Kolonii. To jedna z największych w 2022 

roku inwestycji w Gminie Bulkowo warta ponad 

2 mln 700 tys. złotych. 

W dniu 30 listopada 2022 roku miał miejsce 

odbiór techniczny inwestycji pn. „Rozbudowa dróg 

gminnych (ul. Wschodnia, ul. Północna, ul. Kredytowa), 

gm. Bulkowo”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach 

Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. Zakres prac był szeroki, obejmował 

m.in. wykonanie asfaltowej nawierzchni jezdni oraz 

zjazdów publicznych z mieszanek mineralno-

asfaltowych. Powstały także chodniki i zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej oraz pobocza. 

W ramach zadania wykonano wyniesione i oświetlone przejście dla pieszych, a także próg wyspowy na 

ul. Kredytowej i ul. Północnej.                                                                                                       (dokończenie na str. 2) 
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Zakończona rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Bulkowo-Kolonia (dokończenie ze str. 1) 

Projekt obejmował także wykonanie remontu 

wodociągu. Wartość inwestycji to 2 711 746,83 zł. 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego 

Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

w kwocie 2 576 159,49 zł, a zatem 95% wartości 

inwestycji stanowią środki zewnętrzne. Wykonawcą robót 

była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

Budowlanych S.A. Gostynin. Efekt tej długo 

wyczekiwanej inwestycji jest bardzo zadowalający. 

Mieszkańcy zyskali bezpieczną infrastrukturę, z której 

mogą już w pełni korzystać. Dziękujemy Sekretarzowi 

Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych 

Maciejowi Małeckiemu za pomoc w uzyskaniu 

dofinansowania na realizację tej jakże ważnej inwestycji. 
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31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bulkowie 

  
W tym roku WOŚP w Gminie Bulkowo rozpoczął 

się już tydzień wcześniej od aktywności sportowych pod 

hasłem: „żyj zdrowo w zdrowym świecie” w ramach 

tygodnia zdrowia. Celem zaplanowanych wydarzeń było 

m.in. wsparcie zbiórki poprzez propagowanie zdrowego 

i aktywnego stylu życia. W sobotę 21 stycznia 2023 r. 

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bulkowie 

zorganizowała turniej siatkarski oraz zajęcia fitness. 

Następnie w niedzielę 22 stycznia odbył się 1 SIEMA 

BULKO BIEG w którym wzięło udział 111 uczestników. 

W biegu wzięły udział 4 kategorie wiekowe sportowców. 

Uczestnicy mieli do pokonania dystans 60, 250, 700 lub 

3000 metrów. Przewidziana została także kategoria 

OPEN – marsz z pomocą kijków Nordic Walking. Każdy 

z uczestników otrzymał pamiątkowy medal, na 

zakończenie był grill i ognisko. W dniu 27 stycznia 2023 

r. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Blichowie 

poprowadziła zajęcia FULL BODY WORKOUT, 

a w przeddzień finału w Szkole Podstawowej im. Orła 

Białego w Nowych Łubkach rozegrany został III 

RODZINNY TURNIEJ DEBLOWY W TENISIE 

STOŁOWYM. Oprócz tych sportowych aktywności 

w szkołach odbyły się przez cały tydzień różnorodne 

kiermasze słodkości i inne aktywności, podczas których 

społeczności szkolne dawały z siebie ogromne serce dla 

WOŚP.W dniu 29 stycznia 2023 r. w naszej Gminie 

odbył się 31. Finał WOŚP. Po okresie pandemii 

mogliśmy znów zebrać się w hali sportowej 

SP Bulkowo, jak zawsze nie zabrakło pozytywnej energii 

oraz bogatej oprawy estradowej. W programie były 

pokazy gimnastyki artystycznej, które zaprezentowała 

grupa Skorp DanceStudio z Płońska, energetyczny 

występ breakingu w wykonaniu  Flip to Beat z Płocka 

oraz wspaniałe pokazy taneczno-wokalne młodzieży ze 

szkół z terenu Gminy. Sekwencję wielkich przebojów 

zaprezentowała Agata Pijankowska. Swój talent wokalny 

pokazała niezwykła Natalia Pęcherzewska. Wielkie 

brawa za występ zebrali Seniorzy. Z kolei wielkie serce 

okazał Zespół muzyczny Aster z Płońska, który zapewnił 

oprawę muzyczną oraz dał wspaniały koncert 

z repertuarem  rozrywkowym z nutą rockowego sznytu 

zamykający finał. Na zakończenie odbyło się 

symboliczne światełko do nieba.  

Podczas   finału   zostały   także   ogłoszone   wyniki  

w konkursie plastycznym „Zmaluję dla WOŚP”. 

W pierwszej kategorii klas I-IV laureatem został 

Aleksander Rybicki, w drugiej kategorii klas V-VIII 

laureatką została Julia Sadkowska. Prace laureatów 

zostały  przekazane na licytację.  

W terenie kwestowało łącznie 40 wolontariuszy, 

którzy zebrali łącznie do puszek 19 074,02 zł.  Każdy 

z nich w dniu finału za ogromne zaangażowanie i wielkie 

serce otrzymał podziękowania oraz pamiątkowe gadżety. 

W tym roku postanowiliśmy także docenić grupę 

„żelaznych wolontariuszy”, którzy w sposób szczególny 

od wielu lat angażowali się w WOŚP w Bulkowie. 

Oprócz stoisk z atrakcjami oraz pysznościami 

przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich 

z Rogowa, Bulkowa, Włók oraz Pilichówka, a także ze 

szkół w Bulkowie, Nowych Łubkach i Blichowie - dzieci 

i dorośli mogli mile spędzić czas także dzięki maskotce 

Gminy Bulkowo. Nieoceniony jest również wkład 

sponsorów i darczyńców, którzy przekazali gadżety, 

vouchery, a te zapewniły emocjonujące licytacje, które 

cieszyły się ogromnym powodzeniem. 

 
 

 
Strona 3 



Cały sztab Gminy Bulkowo pracował na 

najwyższych obrotach do zakończenia licytacji na 

allegro, dzięki temu udało się zebrać rekordową kwotę 

53 560,43 zł. Dziękujemy Wszystkim, którzy 

zaangażowali się, to dzięki Wam po raz kolejny 

potrafiliśmy zjednoczyć siły i wspólnie okazać pomoc 

przy zbiórce środków na  tak szczytny cel. Graliśmy dla 

wszystkich, dużych i małych, aby wygrać z sepsą! 

Co należy zrobić w przypadku utraty dowodu osobistego

 
Kradzież albo utrata dowodu osobistego, prawa 

jazdy, paszportu czy innego dokumentu to bardzo 

poważny problem mogący doprowadzić do szeregu 

trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem 

naszych danych do celów przestępczych. O skutkach nie- 

zgłoszenia utraty dokumentu można przekonać się 

dopiero, gdy do drzwi zapuka komornik. 

Jak zastrzec utratę dokumentów: 

• bezzwłocznie zastrzec w Systemie DOKUMENTY 

ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub w dowolnym 

banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób 

niebędących jego klientami, 

• powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku 

kradzieży), 

• zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę 

konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje 

dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy 

o utracie dokumentu, znajdują się na stronie 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Pamiętaj za każdym razem: 

Powiadomić oddział banku, w którym posiadamy 

rachunek lub którego jesteśmy stałym klientem. Jeśli nie 

mamy konta bankowego, należy iść do banku, który 

przyjmuje zastrzeżenia. W banku należy złożyć wniosek 

o zastrzeżenie dokumentu. Dyspozycja jest potrzebna, 

aby bank wpisał zastrzeżenie do Centralnej Bazy Danych 

Systemu Dokumentów Zastrzeżonych. Dzięki temu 

informacja ta zostanie przekazana do wszystkich banków 

i innych instytucji korzystających z tego Systemu. 

Postępujemy tak zarówno w przypadku zwykłego 

zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży. 

W przypadku utraty dokumentu w wyniku 

kradzieży należy zawiadomić o tym policję. Nie odkładaj 

tego na później, bo czas działa na naszą niekorzyść. 

Każda jednostka organizacyjna Policji ma obowiązek 

przyjąć zgłoszenie. W przypadkach, gdy istnieje 

pewność, że doszło do kradzieży dokumentów, najlepiej 

udać się do najbliższego komisariatu Policji, właściwego 

terytorialnie ze względu na miejsce kradzieży lub 

właściwego  ze względu na miejsce, w którym 

zorientowaliśmy się, że dokumenty zostały utracone.  

Zgodnie z art. 47 ustawy o dowodach osobistych 

posiadacz dowodu osobistego, którego dowód zaginął 

zgłasza ten fakt niezwłocznie, osobiście w organie 

dowolnej gminy. Organ gminy wyda bezpłatnie 

zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do 

czasu wydania nowego dokumentu (nie dłużej niż 

2 miesiące). W razie odnalezienia dowodu osobistego 

zgłoszonego jako utracony, należy również niezwłocznie 

o tym fakcie powiadomić organ gminy, w którym złożono 

wniosek o wydanie nowego dowodu. W przypadku, gdy 

został już wydany nowy dowód, a zaginiony lub utracony 

odnajdzie się, należy jak najszybciej zwrócić ten, który 

został znaleziony, zachowując jedynie nowy. 

Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, 

jest zobowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument 

najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu 

organowi administracji publicznej. Organy te przekazują 

niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, 

w celu unieważnienia dokumentu. Osoba,  która znalazła 

dowód osobisty innej osoby, może bez zbędnej zwłoki, 

przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu 

osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu 

może również zawiadomić organy, o utracie dowodu 

osobistego, w celu jego unieważnienia! 
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Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2023 r. 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która 

nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  odbywa się 

według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. 

Termin wizyty w punkcie można ustalić pod numerem telefonu: 24 267 67 76 lub 734 464 323 w godz. 7.30 

– 15.30  lub za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zapisy. 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  budynek szkoły podstawowej  we  Włókach,  Włóki  16,  

09-454 Bulkowo, pokój 1 i 2, poniedziałek w godzinach 9.00 – 13.00. 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej budynek szkoły podstawowej we Włókach, Włóki 16, 09-454 Bulkowo, 

pokój 1 i 2, wtorek w godzinach 9.00 – 13.00. 

 

https://np.ms.gov.pl/zapisy


Ponad 1,1 miliona złotych dla jednostek OSP z terenu Gminy Bulkowo w 2022 roku  

Zadaniem ustawowym Gminy Bulkowo jest zapewnienie ciągłej gotowości bojowej jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych z ternu gminy. Z uwagi na ograniczone środki pieniężne w budżecie Gminy, JST zmuszona jest 

do równego ich podziału na sześć OSP, przez co zakupy sprzętu są nie zawsze wystarczające w stosunku do 

potrzeb. Jednostki OSP oraz Urząd Gminy próbują pozyskać środki zewnętrzne w każdy możliwy sposób.  

Ubiegły rok należał do bardzo udanych pod względem wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych ze źródeł 

zewnętrznych. Dzięki ogromnemu wsparciu Pana Macieja Wąsika Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji udało się pozyskać z zasobu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Warszawie ciężki samochód pożarniczy marki MAN dla OSP Bulkowo wyceniany na kwotę 

ponad 670 000,00 zł. 

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

trafiła do OSP kwota ponad 210 000,00 zł. Kolejne środki dla OSP to fundusze z Województwa Mazowieckiego 

w kwocie ponad 35 000,00 zł, Fundacji Orlen Dar Serca w kwocie 17 000,00 zł oraz Starostwa Powiatowego 

w Płocku 10 000,00 zł, pozostałe środki to fundusze własne OSP oraz Gminy Bulkowo. Łączna kwota wydatków na 

zakup sprzętu i wykonanych prac to ponad 430 000,00 zł. 

Dzięki pozyskanym dotacjom z programów wsparcia dla OSP, przy udziale środków własnych 

jednostek oraz pomocy finansowej ze strony Gminy udało się m.in. pozyskać ciężki samochód gaśniczy 

z beczką (zbiornikiem na wodę) i autopompą, sprzęt, umundurowanie dla druhów za niebagatelną kwotę 

łącznie ponad 1 100 000,00 zł. 
 

Źródło finansowania  
kwota 

dotacji w zł 

wkład własny 

Gminy w zł 
wkład OSP  

Zakupiony sprzęt 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji  

56 450,00 998,00 0 

(OSP Bulkowo, OSP Blichowo,  

OSP Worowice) 

asortyment strażacki: mundury, buty, 

radiostacje, węże, prądnice 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska  

i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie 

101 709,00 1266,10 4 173,00 

(wszystkie OSP) 

asortyment strażacki: mundury, buty, 

radiostacje, węże  

60 000,00 65 706,00 0 

(Instalacje CO w strażnicy  

Nowe Łubki i Pilichówko) 

montaż butli na gaz ziemny i instalacji 

centralnego ogrzewania 

30 000,00 22 900,00 0 
(OSP Blichowo)  

termomodernizacja garażu   
Dotacja MSWiA dla 

Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych 

6 424,00 0 20,40 

(OSP Bulkowo) 

zakup laptopa, rzutnika, drukarki  

i ekranu 

Marszałek Województwa 

Mazowieckiego  

35 876,00 14 750,00 0 

OSP Bulkowo - zakup pralkosuszarki           

OSP Blichowo - aparat powietrzny        

OSP Nowe Łubki - mundury specjalne 

 

 

Starostwo Powiatowe w Płocku 

 

10 000,00 333,01 0 

OSP Nowe Łubki - zakup silnika do 

motopompy, mundury i sprzęt                            

OSP Bulkowo - zakup opon do 

podnośnika koszowego 

Fundacja ORLEN  

17 000,00 0 3 000,00 

(OSP Bulkowo, OSP Nowe Łubki) 

asortyment strażacki:  mundury, buty, 

radiostacje, węże, prądnice 

Suma 317 459,00 105 953,00 7 193,00 Łącznie 430 606,00 zł 

 
 

Planowane 
 

zakupy 
  

Źródło finansowania 
kwota 

dotacji 
wkład gminy wkład osp Planowane zakupy  

W dniu 29.12.2022 roku złożono 

5 wniosków do FSUSR - fundusz 

składkowy ubezpieczenia 

społecznego rolników, 

rozstrzygniecie naboru będzie 

w kwietniu 2023 

95 737,00 0 2 094,48 

(OSP Blichowo, OSP Bulkowo, 

OSP Nadułki, OSP Nowe Łubki, 

OSP Pilichówko) 

asortyment strażacki: mundury, buty, 

radiostacje, węże.  
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Przekazanie sprzętu i wyposażenia dla OSP 

W dniu 13 grudnia 2022 r. w remizie OSP 

w Nadułkach Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk 

wspólnie z Przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego 

w Warszawie Agnieszką Pielat, Radnym Powiatowym 

Bogdanem Matczakiem, Przewodniczącym Rady Gminy 

Bulkowo Andrzejem Bogdanem Krokowskim i Radnymi 

Gminy Bulkowo uczestniczył w przekazaniu sprzętu 

zakupionego przez Gminę Bulkowo: 

- dla OSP w Bulkowie - pralki i suszarki do ubrań 

specjalnych o wartości 17 500,00 zł, 

- dla OSP w Blichowie - aparatu powietrznego o wartości 

6 200,00 zł, 

- dla OSP w Nowych Łubkach - 2 mundurów specjalnych 

o wartości 5 300,00 zł. 

Wartość zakupionego asortymentu wynosi 

29 000,00 zł. Zadanie pn. „Sprzęt specjalistyczny, środki 

ochrony osobistej strażaka oraz wyposażenie niezbędne 

do utrzymania umundurowania bojowego 

współfinansowano ze środków Samorządu Województwa 

Mazowieckiego w ramach zadania OSP – 2022” 

w kwocie 14 250,00, pozostałe środki w kwocie 

14 750,00 zł pochodziły z budżetu Gminy Bulkowo.  

Uroczyste przekazanie sprzętu nie bez przyczyny 

odbyło się właśnie w siedzibie strażaków z Nadułek.    

To właśnie w tej strażnicy została zamontowana nowa 

brama garażowa do części bojowej. Poprzednia, 

drewniana była już mocno wyeksploatowana. Bramę 

garażową udało się wymienić dzięki dofinansowaniu 

pozyskanemu również ze środków Samorządu 

Województwa Mazowieckiego w ramach zadania 

„MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2022” w kwocie 

21 626,00 zł. Ta inwestycja powstała wyłącznie za środki 

zewnętrzne bez wkładu własnego z budżetu gminy. 

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. 

  
(zakupione wyposażenie) 

   

Montaż instalacji gazowych w remizach OSP w Pilichówku oraz OSP w Nowych Łubkach 

      
W remizach OSP w Pilichówku oraz OSP 

w Nowych Łubkach zostały zamontowane instalacje 

gazowe.  

,,Instalacja zbiornikowa gazu płynnego z pojedynczym 

zbiornikiem naziemnym o poj. 2700 dm3 dla potrzeb 

kotłowni   budynku  remizy  OSP   w  Nowych   Łubkach 
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wraz z wewnętrzną instalacją gazową” dofinansowana 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, 

w kwocie 30 000,00 zł. Wartość zadania to 52 488,00 zł, 

kwota dofinasowania z WFOŚiGW 30 000,00 zł, dotacja 

z budżetu Gminy Bulkowo 22 488,00 zł. 



,,Instalacja zbiornikowa gazu płynnego z pojedynczym 

zbiornikiem naziemnym o poj. 2700  dm3 dla potrzeb 

kotłowni budynku remizy OSP w Pilichówku wraz 

z wewnętrzną instalacją gazową” dofinansowana przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 

30 000,00 zł. Wartość zadania to 57 888,01 zł, kwota 

dofinasowania z WFOŚiGW 30 000,00 zł, dotacja 

z budżetu Gminy Bulkowo 27 888,01 zł. 

Wykonawcą obydwu instalacji była firma Usługi 

Hydrauliczne Konex Piotr Dymek z Radzanowa-Dębnik.    

    
Termomodernizacja garażu OSP w Blichowie 

 
Garaż w remizie jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Blichowie został docieplony i zyskał nową 

elewację. Zakres wykonanych prac objął m.in.:  

- docieplenie ścian pod gruntem i ścian zewnętrznych 

oraz wnęk okiennych i drzwiowych, 

- wykonanie wyprawy elewacyjnej mineralnej, 

- zabezpieczenie wszystkich narożników listwą kątową 

aluminiową, 

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej 

ocynkowanej malowanej proszkowo. 
 

,,Termomodernizacja garażu OSP w Blichowie” 

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

w formie dotacji, w kwocie 30 000 zł. Dofinansowanie 

pozyskano w ramach programu nr 2021-OA-1 

pn.: „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza 

wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”. 

Wartość zadania pn. „Termomodernizacja garażu 

OSP w Blichowie” to kwota 39 000,00 zł, z czego 

dofinansowanie ze środków WFOŚiGW wyniosło 

30 000,00 zł, a wkład własny Gminy Bulkowo to kwota 

9 000,00 zł.  

 

Termomodernizacja wieży na garażu OSP w Blichowie 

W grudniu 2022 r. zakończono roboty budowlane związane 

z termomodernizacją wieży na garażu OSP w Blichowie.  

Zakres wykonanych prac objął m.in.:  

 - docieplenie ścian zewnętrznych oraz wnęk okiennych, 

 - wykonanie wyprawy elewacyjnej mineralnej, 

 - zabezpieczenie wszystkich narożników listwą kątową aluminiową, 

 - montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej 

proszkowo, wymianę obróbek blacharskich na dachu, pomalowanie balustrady, 

 - wygrzanie papy termozgrzewalnej na dachu. 

Wartość zadania to kwota 13 900,00 zł. Inwestycja została sfinansowana 

z budżetu Gminy Bulkowo. 
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INWESTYCJE 

Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Blichowie 

Prace wykończeniowe budynku Centrum 

Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Blichowie 

zostały zakończone.  

Zakres wykonanych prac wykończeniowych 

to m.in. montaż drzwi wewnętrznych, wytynkowanie 

i wymalowanie pomieszczeń, wykonanie posadzek 

z antypoślizgowego gresu i instalacji elektrycznej.  

Zakończone zostały prace związane z elewacją, 

zamontowana została balustrada. Na placu przed centrum 

powstał chodnik oraz parking. Budynek został 

przyłączony do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Inwestycja została sfinansowana z nagrody otrzymanej 

przez Gminę Bulkowo w rządowym konkursie „Rosnąca 

Odporność”.    Głównym     celem    powstania    Centrum 

Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Blichowie jest 

łagodzenie skutków społeczno-gospodarczych pandemii  

COVID-19. Wartość robót wykończeniowych objętych 

umową wyniosła 281 499,99 zł.  

    

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo – Etap II część biologiczna” 

W grudniu 2022 roku Gmina Bulkowo kupiła 

zestaw asenizacyjny za ponad 500 tys. zł. W skład 

zestawu wchodzi nowoczesny ciągnik marki New 

Holland T5.110 ElectroCommand Stage V o poj. silnika 

3.6 dm3 wraz z beczką asenizacyjną marki POMOT 

Chojna T546/A do wywozu nieczystości ciekłych ze 

zbiorników bezodpływowych (szamb). Pojemność beczki 

wynosi 10 000 litrów. Zakup zestawu asenizacyjnego 

pozwoli na poprawę systemu odprowadzania ścieków 

oraz prowadzenie prac porządkowych w naszej Gminie. 

Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania 

pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Bulkowo – Etap II część biologiczna” Część 2 – Zakup 

i dostawa ciągnika i wozu asenizacyjnego. Koszt 

zakupu w kwocie 501 840,00 zł został w całości pokryty 

z dofinasowania pozyskanego z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. Sprzęt został dostarczony przez 

firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne 

Rolserwis S.A. z Płocka.  

Obecnie trwają prace związane z rozbudową 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo Etap II 

część biologiczna. Wykonawcą prac jest firma Mar 

Agency Sp. z o.o. z Łodzi. Realizacja etapu II dotyczy 

m.in.: remontu reaktora biologicznego wraz z wymianą 

wyposażenia technologicznego i budowy nowego 

osadnika wtórnego. W ramach inwestycji zostanie 

zagospodarowany teren wokół oczyszczalni oraz 

wybudowana droga dojazdowa. 

Przewidywana wartość całej inwestycji to 

3 945 840,00 zł. Zadanie pod nazwą „Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo – Etap II  
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część biologiczna” jest dofinasowane z Programu 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych w kwocie 1 974 145,89 zł, ze środków 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwotą 

1 500 000,00 zł, wkład własny Gminy Bulkowo to 

471 694,11 zł. 

 
 

(ciągnik marki New Holland wraz z beczką asenizacyjną) 
 

 
(rozbudowa oczyszczalni ścieków - osadnik wtórny) 



Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania w Wody miejscowości Nowe Łubki 

Trwają prace związane z realizacją 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).  

Wykonawcą prac jest firma INSTALCOMPACT 

Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne. 

 
 

 
 

Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie parku zabytkowego 

w Worowicach 

               
 

 
 

Gmina Bulkowo realizowała zadanie pn.: ,,Zabiegi 

pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie nasadzeń na 

terenie parku zabytkowego w Worowicach”. Jego celem 

było uzupełnienie oraz wykonanie zabiegów 

pielęgnacyjnych w koronach drzew na terenie parku 

zabytkowego w Worowicach. Wykonano usługę cięć 

pielęgnacyjnych 2 drzew z gatunku kasztanowiec biały 

wraz z założeniem 9 szt. wiązań elastycznych. Na 

kasztanowcu białym o obwodzie 377 cm mierzonym na 

wysokości 130 cm i 18 m wysokości założono 4 wiązania 

stalowe z opasaniem, asekurujące istniejące wiązania 

wraz  z  cięciami  sanitarnymi  i   usunięciem  posuszu.  
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Na kasztanowcu białym o obwodzie 252 cm 

mierzonym na wysokości 130 cm i 21 m wysokości 

założono 3 wiązania typu Cobra w trójkącie, 2 wiązania 

podtrzymujące oraz przeprowadzono cięcia sanitarne ze 

skróceniem konarów rosnących pod kątem 90 st. 

i usunięciem posuszu. W parku zabytkowym 

w Worowicach wykonano także nasadzenia uzupełniające 

20 szt. grabów pospolitych o obwodzie pnia 18 cm. 

,,Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie 

nasadzeń na terenie parku zabytkowego w Worowicach” 

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

w formie dotacji, w kwocie 23 716,80 zł. 

Całkowita wartość zadania to 43 200,00 zł, dotacja 

z WFOŚiGW 23 716,80 zł, środki z firmy zewnętrznej 

500,00 zł, wkład własny Gminy Bulkowo 18 983,20 zł. 

Modernizacja oświetlenia na sali sportowej w Szkole Podstawowej w Bulkowie 

 
Pod koniec 2022 r. zakończyła się modernizacja 

oświetlenia na sali sportowej w Szkole Podstawowej 

im. Marii Konopnickiej w Bulkowie. 

Wymieniono 20 szt. przestarzałych i zużytych 

opraw oświetleniowych o mocy 250 W każda oraz 8 szt. 

opraw oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego o mocy 

36 W każda. W ich miejsce zostało zamontowane nowe 

20 szt. opraw oświetleniowych typu LED o mocy 150 W 

każda oraz 8 szt. oświetlenia awaryjnego - 

ewakuacyjnego  o  mocy   18  W  każda.  Nowe,  energo- 

oszczędne oświetlenie podniosło jakość zajęć i rozgrywek 

sportowych oraz generuje zmniejszone zużycie energii 

o ponad 40 %. 

,,Modernizacja oświetlenia na sali sportowej w Szkole 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie” 

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie 

dotacji, w kwocie 38 700,00 zł. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 43 000,00 zł, 

dotacja z WFOŚiGW   38 700,00 zł, wkład własny Gminy 

Bulkowo wyniósł 4 300,00 zł.  

 

Podpisane porozumienie międzygminne 

W dniu 31 stycznia 2023 roku w Urzędzie Miasta 

Płocka Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk 

uczestniczył w podpisaniu Porozumienia w ramach 

Strategii Rozwoju Ponadlokalnego o nazwie ,,Obszar 

Funkcjonalny Miasta Płocka". 

Porozumienie Międzygminne określa zasady 

współpracy, które mają na celu wspólną i zintegrowaną 

pracę jednostek samorządu terytorialnego w ramach 

Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa 

,,Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka". 

W ramach zawartego Porozumienia 

o współpracy obszar działania i rozwoju dotyczy 

takich działalności samorządu terytorialnego jak: 

rozbudowa oraz budowa nowych szlaków 

kulturowych i turystycznych w regionie, budowa 

i modernizacja infrastruktury drogowej oraz 

budowa  dróg  rowerowych,  unowocześnienie  

i budowa potencjału w zakresie efektywności  

energetycznej  stron porozumienia, a także ochrony 

środowiska i  klimatu oraz wymianę doświadczeń 

i wiedzy m.in. w pozyskiwaniu środków unijnych na 

wspólne projekty na lata 2021 - 2027. Podpisane 

porozumienie    pozwala    na    wspólną    i    ścisłą   
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współpracę  pomiędzy 26 samorządami: Miastem Płock, 

Sierpc i Gostynin, trzema powiatami: Gostynińskim, 

Płockim i Sierpeckim, a także 20 gminami: Bielsk, 

Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Miasto i Gmina 

Drobin, Miasto i Gmina Gąbin, Gostynin, Gozdowo, 

Łąck, Mochowo, Radzanowo, Rościszewo, Miasto 

i Gmina Sanniki, Sierpc, Słubice, Słupno, Stara Biała, 

Staroźreby, Szczawin Kościelny oraz Zawidz.  

Rada Partnerstwa wyraziła zgodę na przystąpienie 

do Partnerstwa gmin Nowy Duninów i Szczutowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Złożone wnioski 

Remont lokalnego centrum integracyjnego w m. Włóki, gm. Bulkowo 

Gmina Bulkowo złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia ,,Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 

2023". 

Celem realizacji zadania jest wyremontowanie sali głównej oraz łazienki w lokalnym centrum integracyjnym 

w m. Włóki, gm. Bulkowo. Szacunkowa całkowita wartość kosztów realizacji zadania wyniesie 179 153,56 zł, kwota 

wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu Województwa na realizację zadania to 143 322,00 zł tj. 80%, wkład 

własny Gminy Bulkowo 35 831,56 zł. 

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 22 w m. Chlebowo 

Gmina Bulkowo złożyła wniosek o  dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie 

budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi 

gminnej na działce nr 22 w m. Chlebowo”. Całkowita wartość inwestycji to 274 318,78 zł, kwota wnioskowanej 

dotacji to 137 159,39 zł wkład własny z budżetu Gminy Bulkowo 137 159,39 zł. 

W ramach zadania zaplanowano położenie nawierzchni bitumicznej na przedmiotowym odcinku, który będzie 

kolejnym etapem przebudowy drogi. Poprawi to znacznie komfort jazdy oraz usprawni dojazd do większych węzłów 

komunikacyjnych, tym samym ułatwi to mieszkańcom przemieszczanie się po terenie Gminy Bulkowo. 

Remont dróg gminnych  

Gmina Bulkowo złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont 

dróg gminnych nr 290419W w miejscowości Blichowo oraz 290421W w miejscowości Stary Podleck. 

Zadanie obejmuję remont 1 831,90 mb istniejących dróg o nawierzchni asfaltowej. Remont polegał będzie na: 

skropieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją, wykonaniu warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu a także 

warstwy ścieralnej z asfaltobetonu, uzupełnieniu bądź podsypaniu istniejących zjazdów mieszanką kamienną, 

regulacji oraz przełożeniu zjazdów z kostki brukowej betonowej w celu dostosowania do rzędnych nawierzchni 

bitumicznej po remoncie. Przewidywane koszty kwalifikowalne zadania to 1 203 305,07 zł brutto. Możliwe 

dofinansowanie mieści się w przedziale 50-80%. 

Wnioski złożone w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWZE 2023”-

,,MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2023” 

Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowe Krubice 

W ramach realizacji zadania w sołectwie Nowe Krubice zostaną zamontowane lampy solarne w miejscach, 

gdzie nie ma możliwości korzystania z oświetlenia ulicznego. Całkowita wartość zadania to kwota 20 000,00 zł 

brutto, w tym kwota: dofinansowania 10 000,00 zł tj. 50,00%, środki własne 10 000,00 zł. 

Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Stary Podleck 

W ramach realizacji zadania w sołectwie Stary Podleck zaplanowano montaż lampy solarnej  oraz wymianę 

energochłonnych opraw sodowych na energooszczędne typu LED. Całkowita wartość zadania to kwota 20 000,00 zł 

brutto, w tym kwota: dofinansowania 10 000,00 zł tj. 50,00%, środki własne 10 000,00 zł. 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Chlebowo 

W ramach realizacji zadania w sołectwie Chlebowo zaplanowano wymianę energochłonnych opraw sodowych 

na energooszczędne typu LED. Całkowita wartość zadania to kwota 20 000,00 zł brutto, w tym kwota: 

dofinansowania 10 000,00 zł tj. 50,00%, środki własne 10 000,00 zł. 

Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Sochocino - Badurki 

W ramach realizacji zadania w sołectwie Sochocino-Badurki zostaną zamontowane lampy solarne w miejscach, 

gdzie nie ma możliwości korzystania z oświetlenia ulicznego. Całkowita wartość zadania to kwota 20 000,00 zł 

brutto, w tym kwota: dofinansowania 10 000,00 zł tj. 50,00%, środki własne 10 000,00 zł. 

Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Stare Łubki 

W ramach realizacji zadania w sołectwie Stare Łubki  zostaną zamontowane lampy solarne w miejscach, gdzie 

nie ma możliwości korzystania z oświetlenia ulicznego. Całkowita wartość zadania to kwota 20 000,00 zł brutto, 

w tym kwota dofinansowania 10 000,00 zł tj. 50,00%, środki własne 10 000,00 zł. 
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Boisko sportowe w Bulkowie-Kolonii wyposażone w nowe piłkochwyty 

W ostatnich dniach 2022 roku na boisku do piłki 

nożnej w miejscowości Bulkowo-Kolonia zamontowano 

nowy zestaw piłkochwytów, które mają wysokość 6 m 

i długość 53 m. Wartość inwestycji to 28 261,53 zł.  

Realizacja zadania pn. „Przebudowa istniejącego 

boiska o dobudowę piłkochwytu, w miejscowości 

Bulkowo-Kolonia” została sfinansowana z nagrody 

w konkursie Rosnąca Odporność. Koszt realizacji 

zadania to:  

- dostawa i montaż piłkochwytów w kwocie 24 438,26 zł,  

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa w kwocie 

1 511,00 zł. 

Wkład własny Gminy Bulkowo na dostawę 

i montaż pikochwytów wyniósł 2 312,27 zł. Inwestycję 

wykonała firma Sportplus Sp. z o.o. z Myślenic.  

 
 

Działalność Szkół Podstawowych na terenie Gminy Bulkowo w 2022 roku 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Blichowie 

 
Rok 2022 to okres pełen przedsięwzięć i osiągnięć 

szkolnej społeczności. Wspólne działania pokazują, że 

razem można wszystko!  

Do najważniejszych dokonań szkoły można 

zaliczyć przede wszystkim liczne wyróżnienia 

w konkursach. Ogromnym sukcesem uczniów było m.in. 

uzyskanie stypendium naukowego w ramach projektu 

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja 

w człowieka” organizowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Na 

rankingowej liście stypendystów znaleźli się uczniowie 

klasy 8a: Amelia Tybuś oraz Adam Ostrowicki. 
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Klasa 8a wzięła udział w konkursie Herlitz ECOline 

#ekowyzwanie i jako jedna ze stu szkół w Polsce, została 

nagrodzona recyklingowymi zeszytami, natomiast 

Klasa 3 w konkursie – Szkolne Przygody swojaków, 

w którym zdobyła wyróżnienie. 

Uczeń klasy I Aleksander Rybicki, zdobył I miejsce 

w kategorii klas I-III, w konkursie „EkoSzkoła 

edycja V”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Zarząd WFOŚiGW podjął także decyzję o przyznaniu dla 

Szkoły „EkoBonu” o wartości 5 000,00 zł za 

dotychczasową działalność na rzecz ochrony środowiska 

i kształtowanie postaw proekologicznych. 

 

Troje uczniów zostało laureatami ogólnopolskiego 

konkursu dla młodzieży „Mój las” 

W marcu 2022 r. szkoła otrzymała tytuł „Dobrze 

zaprojektowana Szkoła 2022” za promowanie pracy 

metodą projektu oraz wspieranie młodzieży 

w podejmowaniu ambitnych wyzwań edukacyjnych, 

W kwietniu 2022 r., szkoła znalazła się na liście 

szkół – liderów edukacji ekonomicznej w Polsce. 

Uczniowie klasy 8a zdobyli dla Szkoły prestiżowy tytuł 

Złotej Szkoły NBP II edycji 2021/2022.  

 



Uczniowie szkoły od wielu lat aktywnie biorą 

udział w konkursie organizowanym przez Kasę 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W minionym 

roku był to już XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pn. 

„Bezpiecznie na wsi mamy bo ryzyko upadków 

znamy”. Laureatką konkursu została Magdalena Pawlak. 

Szkołę niezwykłą dumą napawają Absolwenci, 

którzy w minionym roku średnio osiągnęli wyższe wyniki 

egzaminu ósmoklasisty niż gminne i powiatowe, 

natomiast z języka polskiego i matematyki, średnim 

wynikiem przewyższyli średni poziom wojewódzki 

i krajowy. 

 
W maju szkoła została laureatem konkursu na 

ekologiczny grant dla klimatu ogłoszony przez Fundację 

Nasza Ziemia we współpracy z firmą Procter & Gamble. 

Nagrodą był grant w wysokości 2 000,00 zł.  

Szkoła w Blichowie została laureatem konkursu 

„Lekcja Nieśmiecenia”! Fundacja Nasza Ziemia już od 

kilku lat walczy nie o to, aby dzieci sprzątały śmieci, lecz 

o niezaśmiecanie środowiska przyrodniczego. W szkole, 

znajduje się stacja edukacyjna z pojemnikami do 

selektywnej zbiórki odpadów (7 pojemników wraz ze 

zgniatarką do puszek i plastikowych butelek). 

Praca uczniów z Blichowa w Muzeum 

w Warszawie! Projekt plastyczny wykonany przez 

uczniów klasy 5 został doceniony w konkursie 

„Warszawa z klasą – wycieczka z Marią”, którego organi-

zatorem była Warszawska Organizacja Turystyczna. 

Praca naszych wspaniałych artystów znalazła się wśród 

dziesięciu najlepszych, które wyróżniono na wystawie 

w Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. 

 

Przed wakacjami Szkoła wzbogaciła księgozbiór 

zamówiony do oddziałów przedszkolnych i czytelników 

szkoły podstawowej. Zakup został zrealizowany dzięki 

dofinansowaniu Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025, Ministerstwa 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa 

Edukacji i Nauki. 

 
W listopadzie w Muzeum Powstania Warsza-

wskiego odbyła się uroczysta gala podsumowująca 

ogólnopolski konkurs historyczny: „Śladami bohaterów 

Armii Krajowej”. Harcerki z 44 Drużyny Starszo-

harcerskiej „Sfora” otrzymały wyróżnienie za 

przygotowanie filmu o Pani Katarzynie Rabińskiej – 

Nowakowskiej, ostatniej żyjącej w Płocku, uczestniczce 

Powstania Warszawskiego. Poza nagrodą finansową,  

harcerki otrzymały również tablice upamiętniające 

opisaną historię, która została umieszczona w honoro-

wym miejscu w szkole. Dzięki temu powstanie szlak 

pamięci polskiego podziemia, w który wpisze się Szkoła 

w Blichowie. 

Dzięki grantowi Fundacji ORLEN w ramach 

projektu „Zdrowie dla Płocka” udało się doposażyć 

salę gimnastyczną w nowy sprzęt sportowy: stroje, 

piłki do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, pachołki, 

skakanki,  maty do ćwiczeń oraz naścienne zestawy do 

koszykówki na salę gimnastyczną i boisko. Zakup sprzętu 

sportowego w całości sfinansowano ze środków Fundacji 

Orlen. 

 
W październiku szkoła ponownie otrzymała grant 

z Fundacji ORLEN „Zdrowie dla Płocka” w wysokości 

19 740,00 zł. Obecnie działania szkoły ukierunkowane są 

na zorganizowanie zajęć tanecznych Break dance. Projekt 

„Tanecznym krokiem do olimpiady” skierowany jest do 

dzieci w wieku 6-12 lat z terenu gminy Bulkowo. 
Opracowano na podstawie tekstu i zdjęć SP Blichowo 
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Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bulkowie 

W 2022 roku uczniowie szkoły skorzystali 

z dofinansowania wycieczek w ramach programu 

,,Poznaj Polskę”. Zorganizowano: 

1. Jednodniową wycieczkę do Warszawy z dofinanso-

waniem w wysokości 5 000,00 zł. 

2. Jednodniową wycieczkę: Nieborów, Żelazowa Wola, 

Sochaczew - kwota dofinansowania 1 500,00 zł. 

3. Czterodniową wycieczkę: Częstochowa, Kraków,  

Zakopane, Szczawnica, Wieliczka - kwota dofinasowania 

16 500,00 zł 

Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu uczniowie 

mogli zwiedzić wiele ciekawych miejsc, rozwijać swoje 

zainteresowania, a także spędzić czas wspólnie 

z rówieśnikami. Wycieczki miały pozytywny wpływ na 

integrację uczniów. 

 
Szkolny Klub Wolontariatu rozpoczął swoją 

działalność od poprzedniego roku szkolnego. Tworzy 

go grupa uczniów i nauczycieli. Od początku w zamyśle 

była chęć pomocy innym oraz działania na rzecz 

społeczności szkolnej. Klub możne już pochwalić się 

małymi sukcesami tj. udziałem w Dniach Bulkowa oraz 

Święcie Plonów w Blichowie, akcjami charytatywnymi 

na leczenie Neli i Alanka, przedświąteczną zbiórką 

żywności na rzecz potrzebujących, udziałem w akcji 

Góra Grosza, a także zaopatrzeniem w produkty 

schroniska dla zwierząt. Dużym wsparciem dla Klubu 

Wolontariatu było otrzymanie od firmy WAPO TECH 

Sp. z o.o. serca na nakrętki, które są przekazywane na 

leczenie Piotra z Płocka.  

 
Od 1 września do 9 grudnia 2022 r. grupa 

nieformalna składająca się z uczniów i nauczycieli szkoły  
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pn. Green inicjatywy w Bulkowie, realizowała projekt 

MY i WY: działamy wspólnie dla poprawy środowiska. 

W ramach realizacji projektu przeprowadzono: konkurs 

pn. „Mistrz Segregacji”; warsztaty pn. „Jak być eko – 

czyli 25 sposobów na ekologiczne życie”. Odbyły się 

zajęcia wyjazdowe do PGO Sp. z o.o. w Kobiernikach 

z udziałem w ścieżce ekologicznej; zasadzenie 600 szt. 

sadzonek przez uczestników projektu. Spotkania 

w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska 

przed hałasem podsumowane stworzeniem filmu 

edukacyjnego szerzącego wiedzę na temat smogu, niskiej 

emisji oraz hałasu i w efekcie pozyskanie oczyszczacza 

powietrza. Nagroda w projekcie "Zmieniamy, działamy 

dla czystego powietrza i mniejszego hałasu", 

sfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Działania zostały dofinansowane ze środków programu 

„Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii 

w Polsce oraz Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej 

- Młodzi Razem" w ramach ścieżki tematycznej „Działaj 

lokalnie i ekologicznie". 

 

W październiku w szkole obchodzone były Dni 

Tabliczki Mnożenia. Uczniowie przez tydzień powtarzali 

i sprawdzali się w krótkich zadaniach oraz łamigłówkach 

matematycznych, podczas lekcji i na przerwach. Następnie 

poprzez eliminacje wytypowano po 2 osoby z klasy do 

głównych rozgrywek z Tabliczki Mnożenia, które odbyły 

się z wykorzystaniem technologii informatycznej. Tego 

rodzaju konkursy motywują uczniów do działania, przez 

co z ciekawością wkraczają w kolejne etapy zmagań, 

dowodząc, że nie taka matematyka straszna. 

 
 



Olimpiada  

„Warto wiedzieć 

więcej 

o ubezpieczeniach 

społecznych” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

W ramach  konkursu „Projekt z ZUS” w edycji 

2021/2022 pt. „Dlaczego ubezpieczenia  społeczne są 

ważne ?” Uczeń Wojciech Godziemski zdobył 

na szczeblu centralnym I miejsce w kategorii 

PLAKAT – praca pod hasłem: Ubezpiecz się i idź przez 

życie Zawsze z Uśmiechem i Spokojem.   
 

Halowa piłka nożna 

W grudniu szkoła zorganizowała gminne 

eliminacje w halową piłkę nożną. W hali gościły szkoły 

podstawowe z Blichowa oraz Nowych Łubek. 

SP Bulkowo wystawiła reprezentacje w trzech 

kategoriach: 4-6 chłopcy, 7-8 dziewczęta i 7-8 chłopcy. 

Wszystkie drużyny z Bulkowa zajęły pierwsze miejsca 

i zakwalifikowały się do zawodów rejonowych. 

W kolejnym etapie chłopcy z klas 4-6 (Wyszogród) oraz 

dziewczęta z klas 7-8 (Mała Wieś) zajęli drugie miejsca! 

Najlepiej spisali się najstarsi chłopcy, którzy zwyciężyli 

w zawodach rejonowych (Wyszogród) i uzyskali awans do 

zawodów powiatowych (Drobin), w których zajęli III 

miejsce. 

Koszykówka 

Grudzień 2022 i styczeń 2023 upłynął pod znakiem 

międzyszkolnych zawodów koszykarskich. Szkoła 

w Bulkowie wystawiła dwie reprezentacje - dziewczynki 

oraz chłopców z klas 7-8. W etapie rejonowym obie 

drużyny zajęły 2. miejsca, ulegając słynącej 

z koszykarskich tradycji szkole w Słupnie. Ten wynik dał 

jednak obu naszym drużynom awans na zawody 

powiatowe, również odbywające się w Słupnie. Po 

zaciętej walce nasze koszykarki zostały wicemistrzyniami 

powiatu, natomiast chłopcy zajęli 3. miejsce. 
Opracowano na podstawie tekstu i zdjęć SP Bulkowo

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Nowych Łubkach 

W 2022 roku Szkoła Podstawowa w Nowych 

Łubkach zorganizowała eliminacje gminne w piłkę 

nożną w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych 

dzieci i młodzieży. Uczestnikami eliminacji były Szkoła 

Podstawowa w Blichowie oraz Szkoła Podstawowa 

w Bulkowie. Mecze były rozgrywane na sportowym 

boisku w Nowych Łubkach. Każda szkoła otrzymała za 

udział w zawodach sportowych piłki. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu szkoły 

było uroczyste otwarcie boiska sportowego w Nowych 

Łubkach, na którym Starosta Płocki Sylwester 

Ziemkiewicz wspólnie z Radnymi Powiatu Płockiego 

Piotrem Skorupskim i Bogdanem Matczakiem wręczyli 

nagrodę dla szkoły w postaci vouchera na zakup 

profesjonalnego robota treningowego do gry w tenisa 

stołowego. Nagroda została przyznana za niezwykłe 

osiągnięcie sportowe naszych uczniów w Szkolnych 

Igrzyskach Dzieci i Młodzieży, 2021/2022 w tenisie 

stołowym. Na poziomie powiatowym sportowcy 

SP Nowe Łubki wygrali we wszystkich czterech 

kategoriach.  

Tradycją, która wpisała się na stałe w działania 

Szkoły jest biwak na zakończenie roku szkolnego, 

z licznymi atrakcjami: rajd rowerowy, ognisko, pole 

namiotowe, turniej w arenie piłkarskiej, rozstrzygnięcie 

konkursu na Najlepszego Sportowca Szkoły 2021/2022, 

dmuchany plac zabaw dla najmłodszych, zabawy 

sportowe na stadionie sportowym w Nowych Łubkach, 

dyskoteka i  wiele różnych zabaw sportowych. 

 

 

Szczególnie w 2022 roku w historii szkoły 

zapisało się wydarzenie zorganizowania Gminnych 

Obchodów Dnia Niepodległości, na którym nastąpiło 

uroczyste  nadanie szkole imienia „Orła Białego”. 

Od 1 września 2022 roku szkoła nosi nazwę Szkoła 

Podstawowa im. Orła Białego w Nowych Łubkach.   
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Bardzo dobrze i owocnie układa się współpraca 

Szkoły z lokalnym Klubem ROZWÓJ Nowe Łubki. 

W ramach realizacji projektu „EKO ZAKĄTEK 

W NOWYCH ŁUBKACH” z programu Mazowsze 

Lokalnie 2022 dla naszych uczniów zostały 

zorganizowane warsztaty ekologiczno-przyrodnicze 

z zakresu budowania karmników dla ptaków, tworzenia 

nowych przedmiotów ze starych rzeczy uwzględniające 

recykling i poznanie zasad ZERO WASTE. Celem 

warsztatów ekologicznych było promowanie zachowań 

proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

oraz nauczenie młodego pokolenia dbania o  środowisko  

naturalne, ekologicznych rozwiązań wykorzystania 

materiałów z odzysku, które mamy w domu a można 

z nich zrobić inne rzeczy i nadać im nowe życie. 

W ramach realizacji działań projektowych został również 

utworzony nasyp ziemi z sadzonkami kwiatów 

ozdobnych z logo naszej szkoły.  
 

 
(Rajd rowerowy) 

 
(Tydzień dobrych relacji) 

 

 

 

 

 
(Warsztaty - Słowa 

mają moc) 
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Projekty / Programy realizowane przez Szkołę 

•    „Z kulturą mi do twarzy” –  II Międzynarodowy 

Projekt  Edukacyjny. Celem programu było wprowadzanie 

dzieci i młodzieży w świat wartości i kultury.  

•     Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo - innowacyjny 

program edukacyjny wspierający szkoły we wdrażaniu 

nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. 

• Szkoła Myślenia Pozytywnego - szkoła jako jedna 

z 300 placówek z całej Polski dostała się do 

ogólnopolskiego programu certyfikacyjnego stworzonego 

przez Fundację „Instytut Edukacji Pozytywnej” pn. Szkoła 

Myślenia Pozytywnego. Głównym celem  programu była 

promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci 

i młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny. 

Szkoła Myślenia Pozytywnego to roczna przygoda pełna 

wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy nad otwartością, 

holistycznym dbaniem o zdrowie, o siebie i otoczenie. 

Działania  projektowe  skierowane  są  do  uczniów  klas 

I-VIII. W ramach uczestnictwa w programie Szkoła 

otrzymała drukarkę oraz materiały dydaktyczne pomocne 

przy realizacji tego przedsięwzięcia. 

• Kampania 19 dni przeciwko przemocy.  

• Poznaj Polskę – uzyskanie dofinansowania do 

wycieczki dla klas IV-VIII  do Gniezna.  

• WF z AWF – „Aktywny powrót do szkoły" jest 

kolejnym programem zrealizowanym w 2022 roku 

w szkole. Od września uczniowie mogli w ramach zajęć 

rozwijać swoje talenty sportowe. Program sfinansowany 

przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

• SKS - kolejna edycja zajęć Programu SKS 2022, 

przez cały rok dzieci i młodzież w szkole miały łącznie 

140 godzin dodatkowych zajęć sportowych w podziale na 

dwie grupy (starsi i młodsi). Zrealizowane zostały zajęcia 

m.in. z tenisa stołowego, piłki nożnej oraz biegów 

przełajowych. Z pewnością realizacja Programu Szkolny 

Klub Sportowy przyczyniła się do wielu sukcesów 

sportowych uczniów w mijającym roku, ale przede 

wszystkim celem głównym jest rozwój talentów 

i aktywnie spędzony czas wolny w naszej szkole. 

Uczniowie na podsumowanie 2022 roku otrzymali 

pamiątkowe dyplomy Programu SKS. Program 

sfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

•    Szkoła pozyskała grant w kwocie 4 500,00 zł 

z Fundacji mBank w ramach programu „Rosnę 

z matematyką” na realizację zajęć w oddziałach 

przedszkolnych pn. „Matematyka dla małego smyka – 

warsztaty matematyczne dla przedszkolaków”.  

•     Szkoła uczestniczyła w projekcie – Edukacyjna Sieć 

Antysmogowa (ESA) - Służący zwiększeniu świadomości 

uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie problematyki 

jakości powietrza. 
 

Wybrane Konkursy 

•    Szkoła zorganizowała międzygminny konkurs z okazji 

Dnia Świętego Patryka. Uczestnikami byli uczniowie 

z gminy Bulkowo i gminy Staroźreby.  

•    W ramach obchodzonego Dnia Dziecka odbyły się 

I  Szkolne   Mistrzostwa   Szachowe.   Uczniowie    mieli  



Okazję zmierzyć się w tych wyjątkowych zawodach 

w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i klasy IV – 

VIII. Do rozgrywek zgłosiło się 28 miłośników szachów.  

•  Konkurs „Mistrz pięknego czytania", zorganizowany 

przez Gminną Bibliotekę Publiczną - Filia w Nowych 

Łubkach we współpracy ze szkołą.  

•   Rejonowe zawody tenisa stołowego w Wyszogrodzie 

- Uczniowie szkoły wygrali we wszystkich czterech 

kategoriach Rejonowe Zawody Tenisa Stołowego 

w Wyszogrodzie oraz awansowali do Powiatowych 

Finałów. 

•   Szkoła była organizatorem powiatowych finałów 

w tenisa stołowego. Uczniowie szkoły podstawowej im. 

Orła białego w Nowych Łubkach zostali mistrzami 

powiatu płockiego w tenisie stołowym, wygrali we 

wszystkich   czterech   kategoriach    Powiatowe    Finały  

 Tenisa Stołowego oraz awansowali do Międzypowia-

towych Finałów.   

•  Uczniowie szkoły w składzie Eryk Cytacki, Kamil 

Majewski, Paweł Rutkowski wygrali Międzypowiatowe 

Finały w tenisie stołowym w Gostyninie w ramach 

szkolnych Igrzysk Młodzieży. Pokonując SP Gostynin 

oraz SP nr 20 Płock. Chłopcy zajęli pierwsze miejsce  

i awansowali na zawody rangi wojewódzkiej. 

•  Uczniowie zajęli II miejsce w I Mikołajkowym Turnieju 

w Koszykówkę. Zespół Wisła Płock Basketball   

przeprowadził cyklu zajęć edukacyjno-motywacyjnych 

i prowadził turniej. 

•   W gminnym turniej eliminacyjnym halowej piłki 

nożnej w Bulkowie drużyna dziewcząt z klas 4-6 Szkoły 

Podstawowej w Nowych Łubkach zajęła pierwsze miejsce 

i awansowała na zawody rejonowe. 
Opracowano na podstawie tekstu i zdjęć SP Nowe Łubki 

Stypendia Wójta Gminy Bulkowo 

W dniu 9 marca 2023 roku zostało wręczone 

stypendium Wójta Gminy Bulkowo za I semestr roku 

szkolnego 2022/23 dla 18 uczniów szkół podstawowych 

na łączną kwotę 3 600,00 zł. Serdecznie gratulujemy 

wspaniałych wyników i niesamowitego zaangażowania 

w dążeniu do pozyskiwania wiedzy. 

1. Zofia Pogorzelska - SP Nowe Łubki   

2. Maja Bigos - SP Nowe Łubki   

3. Adrian Zając-Józwiak - SP Nowe Łubki 

4. Marta Magdalena Kruk - SP Nowe Łubki  

5. Maja Słupecka - SP Nowe Łubki 

6. Jerzy Biedrzycki - SP Nowe Łubki 

7. Natalia Pomianowska - SP Blichowo 

8. Piotr Tybuś - SP Blichowo 

9. Magdalena Pawlak - SP Blichowo 

10. Maja Zakrzewska - SP Blichowo 

11. Karolina Ziółkowska - SP Blichowo 

12. Alicja Adamczak - SP Blichowo 

13. Karolina Ziębińska - SP Blichowo 

14. Antoni Frankiewicz - SP Bulkowo 

15. Bianka Szmulewicz - SP Bulkowo 

16. Szymon Pikoń - SP Bulkowo 

17. Wojciech Godziemski - SP Bulkowo 

18. Maja Adamiak - SP Bulkowo 

 

Pozyskane wsparcie finansowe dla szkół w 2022 r.

W 2022 r. 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: 

• Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bulko- 

 

wie – kwota dotacji 70 000,00 zł. 

• Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Blichowie 

– kwota dotacji 60 000,00 zł. 

• Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach – kwota 

dotacji 30 000,00 zł. 

Kolejne wsparcie finansowe dla szkół w 2022 roku 

to środków pochodzące z budżetu państwa na zakup 

nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia 

do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego 
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„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 

2021-2025” Priorytet 3 w wysokości 21 112,79 zł. Koszt 

całego przedsięwzięcia wyniósł 29 444,67 zł. Wkład 

własny ze środków Gminy to kwota 8 331,88 zł 

• Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

w Bulkowie – kwota dofinansowania 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 2 966,42 zł, wkład 

własny 795,03 zł, całkowity koszt realizacji zadania 

3 761,45 zł; 

• Punkt Przedszkolny w Blichowie – kwota 

dofinansowania wynosi 2 146,37 zł, wkład własny 

536,59 zł, całkowity koszt realizacji zadania 2 682,96 zł. 

• Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach – kwota 

dofinansowania wynosi 4 000,00 zł, wkład własny 

4 000,26 zł,     całkowity    koszt     realizacji      zadania 

 to kwot 8 000,26 zł. 

Gmina Bulkowo otrzymała wsparcie finansowe 

w wysokości 27 210,00 zł na realizację zadania 

w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki 

pn. „Poznaj Polskę”. 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 oraz z wpłat rodziców. 

Lokal gminny do wynajęcia na działalność 

Gmina Bulkowo posiada lokal do wynajęcia na działalność 

gospodarczą zlokalizowany w miejscowości Bulkowo pod numerem 25A 

o łącznej powierzchni 80 m2. Lokal posiada stały dostęp do energii 

eklektycznej oraz sieci wodociągowej. Budynek posiada zbiornik na 

nieczystości ciekłe i kotłownię z C.O. oraz C.W.U. Kilka lat temu została 

przeprowadzona termomodernizacja tj. docieplone zostały ściany 

zewnętrzne, strop, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Szczegółowe 

informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bulkowo ul. Szkolna 1 

lub telefonicznie pod nr tel. 24 265 20 13. 

Spotkania grupy AL-ANON 

Od dnia 2 czerwca 2022 r. w Budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Krubicach w każdy czwartek 

w godzinach od 18.00 do 19.30 odbywają się spotkania grupy AL-ANON ,,Nadzieja”.  

Co to jest AL-ANON? 

AL-ANON jest światową wspólnotą kobiet i mężczyzn, 

którzy spotykają się, aby dzielić się swoim doświadczeniem, siłą 

i nadzieją. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest to, czy mamy 

wśród bliskich kogoś kto ma problem z alkoholem. 

AL-ANON jest wspólnotą anonimową to znaczy, że 

wszystko co jest mówione na spotkaniach grupowych i rozmowy 

między uczestnikami musi pozostać tajemnicą. W ten sposób 

uczestnicy spotkań mogą czuć się nieskrępowani w wyrażaniu 

tego, co myślą i czują. Wszyscy są sobie równi – dlatego mówią 

sobie po imieniu. 

Jeśli więc cierpisz z powodu picia bliskiej Ci osoby? 

Martwisz się, że ktoś Ci bliski pije za dużo? 

Jeśli Ci wstyd przed innymi ludźmi – bo ktoś Ci bliski pije? 

Straciłeś/straciłeś nadzieję i chęć do życia? 

Widzisz, że picie bliskiej osoby wpływa na Twoje 

zachowanie?  

Przyjdź na spotkanie zwane mityngiem AL-ANON. 

Nieważne czy jesteś żoną, mężem, ojcem, matką, córką, synem 

czy przyjacielem osoby uzależnionej od alkoholu. Zapraszamy 

bez wyjątku. Aby pomóc chorej osobie musisz najpierw pomóc 

sobie, tu znajdziesz bezpłatną pomoc. 

Przyjdź  posłuchaj, nic nie musisz mówić ! Sprawdź  czy  

AL-ANON jest dla Ciebie, wejdź na stronę  www.al-anon.org.pl 
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Z życia biblioteki… 

Akademia Bystrzaków w Nowych Łubkach 

     

W dniach 13-17 lutego 2023 r. Biblioteka 

w Nowych Łubkach zorganizowała szereg różnorodnych 

zajęć, popularyzujących książkę oraz ukazujących 

bibliotekę jako miejsce świetnej zabawy oraz 

alternatywę dla biernego siedzenia przed smartfonem lub 

komputerem. Spotkania cieszyły się dużym 

zainteresowaniem wśród dzieci, z oferty każdego dnia 

korzystało ok. 25 dzieci.  

Na czas tygodniowych zajęć biblioteka zamieniła 

się w „Akademię” w której uczestniczyła grupa 

„Bystrzaków”. Dzieci do świata bajek i baśni zostały 

zaproszone nie tylko poprzez wspólne czytanie książek, 

ale także słuchanie przedstawień m.in. z wykorzystaniem 

teatrzyku kamishibai. Każdy dzień  dla „Bystrzaków” 

to była   inna   dawka   edukacji,   zabaw   i   aktywności, 

tj,: zagadek, quizów, układania puzzli, zabaw ruchowych, 

muzycznych, plastycznych, integracyjnych, zabaw 

z chustą animacyjną, zabaw sportowych  oraz  gier 

planszowych, z których dzieci chętnie korzystały.  

Pomysłowości i kreatywności uczestnikom nie brakowało, 

dzieci stworzyły m.in.  prace walentynkowe oraz figurki 

pączkowe.  

Ogromnym powodzeniem cieszyły się spotkania 

z bardzo inteligentnymi, edukacyjnymi robotami 

Photonami oraz konkurs „Mini Karaoke”. Zgłosiło się 

wielu chętnych, wśród których wyłoniono najlepszych 

artystów, którzy zostali nagrodzeni dyplomami 

i upominkami.  Ponadto dzieci zostały zaproszone na 

walentynkowe bajkowe kino z popcornem. 

Kosmiczne Ferie w Bulkowie 

W dniach 20-24 lutego 2023 r. obyły się 

„Kosmiczne ferie w Bulkowie”, podczas spotkań grupa 

dzieci mogła w nietypowy sposób spędzić czas 

w bibliotece. Zostały zorganizowane warsztaty z długo-

pisami 3D, gdzie dzieci zmieniły się w kreatorów, 

samodzielnie drukowały  planety, rakiety i astronautów.  

Następnie zostały przygotowane – kosmiczne ostatki, 

podczas których  dzieci zamieniły się w projektantów 

masek karnawałowych, tworzyły je i ozdabiały według 

własnego pomysłu, następnie zostały zaprezentowane 

podczas pokazu mody.  Nie mogło zabraknąć cyfrowej 

zabawy z wykorzystaniem Ozobotów, które grupa 

zakodowała tworząc ścieżkę do pączka, którą musiały 

pokonać roboty. W tym samym dniu w grupach zostały 

przygotowane  maski karnawałowe dla Photonów, które 

każda drużyna miała za zadanie zaprezentować podczas 

kolejnego zakodowanego pokazu z udziałem robotów. 

Kolejny dzień kosmicznych ferii, podczas których 

zostały zaprezentowane zgromadzone przez bibliotekę - 

roboty edukacyjne oraz magiczny dywan.  Następnie 

odbyło się spotkanie z Kopernikiem – „wstrzymał 

Słońce, ruszył Ziemię”. 19 lutego 2023 obchodziliśmy 

550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, dlatego 

kolejny dzień ferii  w bibliotece został poświęcony 

wielkiemu Polakowi. Na początek zajęć, by bliżej 

poznać sylwetkę naszego astronoma zostały za-

prezentowane   filmy   edukacyjne,   kolejnym  zadaniem  

było składanie metodą origami dużej rakiety. Dużym 

zainteresowaniem wśród uczestników cieszył się zestaw 

do budowania 3D z kulkami, dzięki ich kreatywności 

powstały przepiękne budowle przestrzenne. Na 

zakończenie kosmicznych ferii odbył się pokaz drukarek 

3D, na których zostały wydrukowane figurki Klapaucjusza 

oraz Trurla z „Cyberiady” Stanisława Lema. Następnie 

z wykorzystaniem zestawu Photon  moduł Sztuczna Inte-

ligencja, zostało zbudowane miasto po którym poruszał się 

robot. Dzieci wybrały m.in. zabawę, gdzie robot Photon 

został policjantem i szukał złodzieja. Z wielką pasją 

zagrali z robotem w kółko i krzyżyk.  Następnie 

uczestnicy zostali zapoznani z goglami VR, które 

przeniosły ich m.in. w przestrzeń kosmiczną. 

W oczekiwaniu na swoją kolejkę odbywały się zabawy na 

magicznym dywanie.  
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Podsumowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Lema za 2022 rok 

 
W 2022 roku bibliotekę odwiedziło – 13 785 

użytkowników, zostało wypożyczonych – 10 734 książki 

na zewnątrz oraz zostały udostępnione na miejscu –  

1 029 wol. Liczba czytelników wyniosła – 533 osoby. 

Z usług komputerowych skorzystało – 626 osób, 

natomiast z czytelni – 1 577 osób. Zostało wypoży-

czonych – 371 czasopism bieżących oraz udostępnionych 

w   czytelni   –   311   wol.   Ogólna   liczba   wypożyczeń  

i udostępnień książek oraz czasopism w placówkach 
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Biblioteki wyniosła w 2022 r. – 12 445 egzemplarzy. 

W stosunku do ubiegłego roku został odnotowany 

znaczny wzrost liczby wypożyczeń o 1 232 wol.  oraz 

wzrost liczby czytelników o 23 osoby. 

Księgozbiór  biblioteczny zostaje uzupełniany 

według nowości wydawniczych oraz zapotrzebowania 

czytelników. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2022 r. 

wyniósł – 27 955 wol. Wpływy wyniosły – 948 wol., 

w tym zostało zakupionych –  897 wol.  Ponadto zostały 

wpisane jako  dary – 51 wol. Przy wyborze książek 

bibliotekarki kierują się profilem czytelników. Typ 

zakupionych publikacji przestawia się następująco: 

książki dla dzieci i młodzieży - 30%, kryminały - 15%, 

obyczajowe - 17%, romanse - 16%, literatura piękna - 7%, 

literatura popularno-naukowa - 15%. Czytelnicy, 

w szczególności wypożyczali nowe książki z zakresu: 

literatury polskiej (powieść obyczajowa, kryminały),  

literatury zagranicznej (kryminały, sensacja) oraz 

powieści historyczne. Dzieciom i młodzieży zapewniono 

dostęp do bazy lektur, których brakuje w bibliotekach 

szkolnych. Dorośli czytelnicy dzięki zakupionym 

pozycjom książkowym, które sami sobie wybrali, mogli 

czytać to co lubią i rozwijać się czytelniczo. Dla seniorów 

zostały zakupione powieści z dużą czcionką. Cały czas 

oferta bibliotek jest dostosowywana do użytkowników. 

Najważniejszymi wydarzeniami, które zrealizowane 

zostały przez bibliotekę to działania głównie wokół 

realizowanych projektów oraz nadanie patrona. 

W ramach XIV edycji programu „Na dobry 

początek-2021!” Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego 

został  złożony projekt „Futurystyczny maluch”,  który 

otrzymał dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł, 

wkład własny biblioteki wyniósł 4 122,02 zł.   Projekt 

został   zrealizowany  od stycznia  do  czerwca  2022 r. 

z 35-osobową  grupą  dzieci  z  Gminy  Bulkowo.  Był  to  

5-miesięczny cykl tematycznych spotkań wokół STEM 

dotyczących m.in. astronomii, prehistorii, nauk 

biologicznych, historii lokalnej, literatury, ekologii, 

architektury, sztuki i nauki kodowania. Działania zostały 

zaplanowane tak, że dzieci brały udział w zajęciach ze 

specjalistami z logopedii, terapii ręką, języka 

angielskiego oraz choreoterapią. Następnie w drugiej 

części warsztatów zostały zapoznane przez bibliotekarzy 

z książkami, robotami i kodowaniem z wykorzystaniem 

mat edukacyjnych oraz zakupionej w ramach projektu 

mobilnej podłogi interaktywnej. Na zakończenie projektu 

odbył się Piknik Rodzinny. 

W strukturach biblioteki w Bulkowie od 2018 r. 

działa Pracownia Orange w Bulkowie, dzięki temu został 

zrealizowany  projekt „Makerzy z Bulkowa”, który 

polegał na kontynuacji spotkań w przestrzeni 

Makerspace. Działania obejmowały doskonalenie 

umiejętności związanych z lutowaniem, drukowaniem 

oraz cyfrowym wymiarem w postaci programowania.  

Od  stycznia  do czerwca 2022 r. został realizowany 

projekt   ekologiczny   pt.    „Złap    EkoBakcyla”    kwota 



dofinansowania z Fundacji 5Medium wyniosła 2 000,00 

zł, wkład własny w projekcie – 541,51 zł. Uczestnikami 

byli uczniowie klasy III ze Szkoły Podstawowej 

w Bulkowie, którzy dzięki spotkaniom, warsztatom, 

nowym technologiom i zabawie uczyli się zasad ekologii.  

Jednym z najważniejszych elementów tego projektu było 

przygotowanie ścieżki ekologiczno-edukacyjnej prowa-

dzącej do biblioteki, która służy młodym mieszkańcom 

w edukacji i zabawie. Ścieżka została wykonana w duchu 

DIY, jest podzielona na 4 części, a każda z nich 

przedstawia inną porę roku. Poza namalowanymi na 

chodniku: zwierzętami, labiryntami, po których należy 

wykonywać zadania ruchowe. W dniu 22 czerwca 2022 r. 

odbyło się zakończenie projektu „Złap EkoBakcyla”, 

podczas którego nastąpiło oficjalne otwarcie ścieżki 

edukacyjno-ekologicznej.  

Kolejnym ekologicznym działaniem, które było 

realizowane od kwietnia do czerwca 2022 r. w Pracowni 

Orange w Bulkowie był młodzieżowy projekt 

pt. „Zoomerzy i cyfrowa ekologia w Bulkowie”. W marcu 

2022  roku został złożony wniosek napisany wspólnie 

z młodzieżowym liderem Adamem Chmielewskim. 

Z Fundacji 5Medium zostało przyznane wsparcie 

w wysokości 1 500,00 zł na realizację cyklu 5 warsztatów 

z  klasą VIII A ze Szkoły Podstawowej w Bulkowie. 

Projekt miał na celu zapoznanie młodzieży z tematyką 

cyfrowego śladu węglowego, nowych technologii i DIY 

oraz utworzenie ekologicznej gry terenowej dla dzieci. 

W ramach działania został zakupiony pojemnik na korki 

w kształcie liścia. W dniu 8 czerwca 2022 r. odbyło się 

zakończenie projektu, którego zwieńczeniem było 

symboliczne oddanie do uzytku pojemnika na nakrętki. 

W  pierwszej części wydarzenia odbyła się Eko-Gra 

terenowa przygotowana przez grupę Zoomerów, trasa gry 

była przeplatana różnego rodzaju ciekawostkami 

ekologicznymi, zagadkami oraz zadaniami z wykorzy-

staniem nowych technologii. W drugiej części odbyło się 

podsumowanie projektu oraz symboliczne przecięcie 

wstęgi.  

W ramach projektu „Edukacyjny wymiar VR 

w Pracowniach Orange”, został w październiku złożony 

wniosek „Fantomatyka na propsie”, dzięki któremu 

Biblioteka  pozyskała sprzęt z Fundacji Orange, tj. dwa 

zestawy gogli VR oculus quest o łącznej wartości 

4 920,00 zł.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie 

przystąpiła do projektu pt. „Sieć na kulturę” 

w podregionie płockim, którego organizatorem jest 

Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, 

a środki na realizację zapewnił Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, 

Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz 

aktywizacji cyfrowej”. Zwieńczeniem projektu był 

otrzymany w marcu 2022 r. sprzęt komputerowy, 

tj. 4 laptopy oraz 2 tablety o łącznej wartości 10 974,00 zł, 

który doposażył biblioteki 

 

Po raz czwarty został zorganizowany konkurs na 

„Czytelnika roku 2022 w Gminie Bulkowo”, którego 

honorowy patronat objął Wójt Gminy Bulkowo Gabriel 

Graczyk. Komisja wyłoniła 16 laureatów w ośmiu 

kategoriach wiekowych. Nagrodzeni przeczytali od 

1 stycznia 2022 do 1 czerwca 2022 łącznie 850 książek. 

Podczas X Dni Bulkowa, laureaci zostali uhonorowani 

pamiątkowymi statuetkami, dyplomami oraz nagrodami 

książkowymi. 

W ramach konkursu grantowego pn. „Działaj 

lokalnie – myśl globalnie”, którego realizatorem jest 

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi 

Razem”, dofinansowanie otrzymała inicjatywa 

pt. „BulkoLemik”, która została złożona przez grupę 

nieformalną pn. „BulkoFuturo” działającą wspólnie 

z  biblioteką. Kwota dofinansowania wyniosła 3 000,00 zł,  

natomiast wkład własny – 1 236,30 zł. „BulkoLemik” był 

to pomysł na kreatywną edukację młodzieży w duchu 

nowych technologii, rozbudzanie wśród nich ciekawości 

świata. Celem działania było, żeby nasza społeczność, 

w szczególności młodzież zdobyła szczegółową wiedzę 

o Lemie poprzez cykl warsztatów, podczas których 

uczestnicy 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 odbył się cykl spotkań i warsztatów dla 

młodzieży w ramach nowopowstałego klubu kreatyw-

ności. Dzięki połączeniu książek, DIY i nowych 

technologii, został zaszczepiony w nich duch kreatyw-

ności. Jednym z najważniejszych punktów projektu, był 

przyjazd mobilnego planetarium. Ponad 100 dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Bulkowie uczestniczyła w nie 

samowitych pokazach astronomicznych przeprowa-

dzonych przez astronoma z Centrum Edukacyjnego 

PlanetaAnuka. 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.   

W wakacje biblioteka 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. Laureatką konkursu została Magdalena 

Pawlak, która otrzymała nagrodę główną w postaci pióra 

oraz karty podarunkowej do wykorzystania w Galerii 

Mazovia wartości 500,00 zł. Wręczenie nagród odbyło się 

podczas Dożynek w Blichowie. 

W dniu 15 września 2022 r. świętowano Jubileusz 

75-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie oraz 

nadanie bibliotece imienia Stanisława Lema. Patronat 

Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Płocki 

Sylwester Ziemkiewicz, w ramach którego zostało 

przekazane wsparcie finansowe w wysokości 2 000,00 zł, 

które  zostało  przeznaczone  na zakup tablicy oraz 

spotkanie autorskie.    W     tym    wspaniałym    jubileuszu 
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wzięli udział znamienici goście. Została odsłonięta tablica 

upamiętniającej Pisarza, symbolicznego przecięcia wstęgi 

dokonali Wojciech Zemek, 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 otrzymali pamiątkowe statuetki „Super 

Przyjaciel GBP im. Stanisława Lema w Bulkowie”. 

Uroczystość zakończono urodzinowym tortem, poczę-

stunkiem oraz wirtualną wystawą o Stanisławie Lemie.  

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 bibliotekar-

skiego placówki wyjątkowe, działające wzorcowo 

i przekraczające oczekiwania. Honorują także wybitne 

postaci: mentorów, autorytety i mecenasów bibliote-

karstwa. Kapituła Nagrody im. Kierbedziów uhonorowała 

bibliotekę w kategorii działalność kulturalna.  

Na przełomie września i października został 

zrealizowany projekt pt. „Cyfrowe Supermoce 

w Bulkowie”, który został sfinansowany ze środków 

Good Things Foundation i był realizowany przez FRSI. 

Kwota dofinansowania wyniosła 12 900,00 zł, przy 

wkładzie własnym 216,62 zł.  W projekcie wzięło udział 

100 mieszkańców Gminy Bulkowo, została nawiązana 

współpraca 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 

została  przedstawiona uczestnikom platforma Learn My 

Way – tj. bezpłatny kurs online dla początkujących 

użytkowników i użytkowniczek internetu. 

W grudniu Biblioteka w Bulkowie znalazła się 

w gronie laureatów konkursu pt. „Biblioteka dla 

środowiska i klimatu” zorganizowanym przez FRSI 

i Program Rozwoju Bibliotek, dzięki temu zdobyła 

nowego robota. 

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Bulkowo

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach nakłada na każdego 

mieszkańca obowiązek segregacji odpadów 

komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje: 

papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady 

ulegające biodegradacji oraz pozostałości po segregacji 

tj. odpady, które nie dadzą się posegregować, ale nie są 

odpadami niebezpiecznymi.  

Firma „REMONDIS Sp. z o.o. Oddział 

w Płocku” świadcząca usługę odbioru odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Bulkowo przekazuje 

comiesięczne raporty o odebranych odpadach z danej 

nieruchomości. W przypadku, gdy zostanie 

stwierdzone, że mieszkańcy z danej nieruchomości nie 

segregują odpadów (wystawiają wyłącznie pojemnik) 

lub robią to w niewłaściwy sposób, zostanie wszczęte 

z urzędu postępowanie administracyjne w celu 

naliczenia opłaty podwyższonej za niewłaściwą 

segregację! 

Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2023 r. obowiązują 

nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 

• 26,00 zł od osoby – jeżeli odpady będą zbierane 

i odbierane w sposób selektywny; 

• 52,00 zł od osoby – jeżeli właściciel nieruchomości 

nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny. 

Mieszkańcy nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy 

zadeklarują posiadanie przydomowego kompostownika, 

w którym kompostowane są bioodpady stanowiące 

odpady  komunalne  są  w  części  zwolnieni  z  opłaty za  
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gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi liczonej od każdego 

mieszkańca. 

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od domku 

letniskowego na nieruchomości albo od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe wynosi: 

• 125,00 zł za rok od domku letniskowego na 

nieruchomości albo od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny; 

• 250,00 zł za rok od domku letniskowego na 

nieruchomości albo od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny. 

System gospodarowania odpadami 

komunalnymi obejmuje wszystkie osoby zamieszkujące 

daną nieruchomość, dlatego należy pamiętać, aby 

każdą zmianę zgłosić w urzędzie. Aby przybliżyć zasady 

segregacji Gmina Bulkowo zrealizowała zadanie nt. 

„Utworzenie ścieżek edukacyjnych na terenie Gminy 

Bulkowo”. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia dwóch 

punktów tj. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w 

Blichowie oraz plac przy OSP Bulkowo, w których 

utworzono ścieżki edukacyjne wraz z ławostołami dostę-

pne dla wszystkich mieszkańców, gdzie każdy ma możli-

wość zapoznać się z zasadami prawidłowej segregacji. 



KILKA ZASAD, JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE: 
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 • WRZUCAMY • NIE WRZUCAMY 

✓ opakowania z papieru i tektury 

✓ gazety 

✓ czasopisma i ulotki 

✓ zeszyty 

✓ katalogi 

✓ prospekty 

✓ foldery 

✓ papier szkolny i biurowy 

✓ książki i zeszyty 

✓ torebki papierowe 

 odpadów higienicznych: ręczników 

papierowych i zużytych chusteczek 

 kartonów po mleku i napojach 

 papieru lakierowanego i powleczonego 

folią 

 zanieczyszczonego papieru 

 pieluch jednorazowych i podpasek 

 pampersów i podkładek 

 papierowych worków po nawozach 

i materiałach budowlanych, tapet 

 

 

• WRZUCAMY • NIE WRZUCAMY 

✓ puste szklane butelki po napojach i 

żywności 

✓ słoiki szklane bez metalowych nakrętek 

✓ szklane opakowania po kosmetykach 

 

 

PAMIĘTAJ! 

 

ZAKRĘTKI I KAPSLE WRZUCAMY 

DO METALI I TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

 szkła stołowego – żaroodpornego 

 ceramiki, doniczek 

 zniczy z zawartością wosku 

 żarówek i świetlówek  

 szkła kryształowego, reflektorów 

 nieopróżnionych opakowań po lekach, 

olejach, rozpuszczalnikach 

 termometrów i strzykawek 

 monitorów i lamp telewizyjnych 

 szyb okiennych i zbrojonych 

 szyb samochodowych, luster i witraży 

 fajansu i porcelany 

 

 
• WRZUCAMY • NIE WRZUCAMY 

✓ puste butelki typu „PET” po różnych 

napojach 

✓ opakowania po chemii gospodarczej i 

kosmetykach (m.in. szamponach, 

proszkach, płynach do mycia naczyń) 

✓ opakowania po produktach 

spożywczych, plastikowe zakrętki 

✓ plastikowe torebki, worki, reklamówki i 

inne folie, puszki po napojach, sokach 

✓ puszki z blachy stalowej po żywności 

(konserwy) 

✓ metalowe kapsle z butelek 

✓ zakrętki słoików i innych pojemników 

✓ folia aluminiowa, kartoniki po mleku i 

napojach – wielomateriałowe odpady 

opakowaniowe 

 opakowań po lekach 

 zużytych baterii i akumulatorów 

 opakowań po farbach, lakierach i olejach 

 plastikowych zabawek 

 części samochodowych 

 zużytego sprzętu elektronicznego i AGD 

 • WRZUCAMY • NIE WRZUCAMY 

✓ odpady warzywne i owocowe 

✓ resztki jedzenia 

✓ gałęzie drzew i krzewów 

✓ skoszona trawa 

✓ liście 

✓ kwiaty, trociny i kora drzew 

 ziemi i kamieni 

 popiołu z węgla kamiennego 

 drewna impregnowanego 

 kości i odchodów zwierząt 

 mięsa i padliny zwierząt 

 oleju jadalnego 

 płyt wiórowych i pilśniowych  

MIESZKAŃCY, KTÓRZY ZADEKLAROWALI POSIADANIE PRZYDOMOWEGO 

KOMPOSTOWNIKA SĄ OBOWIĄZANI ZAGOSPODAROWAĆ ODPADY ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI W WYZNACZONYM DO TEGO MIEJSCU (PRZYDOMOWY 

KOMPOSOTWNIK) 



Informacje dla mieszkańców 

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 (wejście od 

strony Banku) pok. nr 24 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: 

poniedziałek: 8.00-12.00, wtorek: 7.15-12.15, czwartek: 

8.00-13.00, piątek: 8.00-12.00. 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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