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Zawody Sportowo-Pożarnicze 2017
Dnia 1 lipca 2017 r. na terenie Gminnego Centrum
Informacji w Worowicach odbyły się Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze. Uczestniczyły w nich wszystkie
Zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Bulkowo.
Zawody rozpoczęły się od uroczystej, polowej Mszy
Świętej celebrowanej przez Kapelana Gminnego ZOSP RP
w Bulkowie ks. Sławomira Trzaskę wraz z Proboszczem
Parafii Daniszewo ks. Andrzejem Konwerskim. Następnie
Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk dokonał otwarcia
zawodów. Odprawę wszystkich strażaków przeprowadził
komendant Gminny ZOSP RP Piotr Kaźmierowski składając
meldunek
Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku Druhowi Hilaremu
Januszczykowi.
Zawody Strażackie jak co roku zostały rozegrane w dwóch flagowych konkurencjach:
1.
Ćwiczenia Bojowe
2.
Sztafeta Pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
W Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych wzięło udział 7 drużyn (w tym 1 kobieca).
Nad prawidłowym przebiegiem czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Płocku
w składzie:
1.
mł. bryg. Adam Bronka – Sędzia Główny,
2.
mł. asp. Łukasz Szymański,
3.
mł. ogn. Paweł Opolski.
Komisja Sędziowska stwierdziła, że organizacja, przygotowanie jak i sam przebieg zawodów zostały
przeprowadzone na jak najwyższym poziomie.
(dokończenie na str. 3)
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oraz

Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo
wraz z Radnymi
serdecznie zapraszają na

„Święto Plonów - Gmina Bulkowo 2017”,
które odbędzie się w dniu

27 sierpnia 2017 roku w Blichowie
(teren ZSO Blichowo)

program na str. 2

W numerze:
° Zawody Sportowo-Pożarnicze 2017
(dokończenie) str. 3
° VII Dni Bulkowa str. 3-5
° Zakup specjalnego samochodu
pożarniczego marki SCANIA
R114 dla potrzeb Ochotniczej
Straży Pożarnej w Nowych
Łubkach str. 6
° Piknik charytatywny „Razem dla
Igora” str. 6-7
° Program
„Rodzina
500+”
w pigułce str. 7-8
° Bądź aktywny - Szkoła Seniora str.
8-9
° Pirackie wakacje w Bibliotece str.
9-10
° Aktualny wykaz pracowników oraz
numery telefonów w Urzędzie
Gminy Bulkowo str. 11-12
° Informacje str. 12

Strona 1

Strona 2

Zawody Sportowo-Pożarnicze 2017 (dokończenie)

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się a w szczególności pracownikom Gospodarki Komunalnej
następująco:
przy Urzędzie Gminy Bulkowo oraz druhom
Grupa ,,A’’- męskie drużyny pożarnicze
z poszczególnych OSP.
1.
OSP Bulkowo
2.
OSP Blichowo
3.
OSP Pilichówko
4.
OSP Worowice
5.
OSP Nadułki
6.
OSP Nowe Łubki
Grupa ,,C’’ –Kobiece drużyny pożarnicze
1.
OSP Worowice

Organizatorami Gminnych Zawodów SportowoPożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy Bulkowo byli Wójt Gminy Bulkowo oraz Zarząd
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Bulkowie. Zawody w części oficjalnej
poprowadziła Druhna Aneta Chmielewska, natomiast
radny Mieczysław Józwiak poprowadził zmagania
sportowe m. in. przybliżył zgromadzonym historię
poszczególnych zastępów OSP oraz komentował cały
przebieg rywalizacji.

Po przeprowadzeniu zawodów nastąpiło wręczenie
statuetek, dyplomów oraz nagród rzeczowych. Wójt
Gminy Bulkowo podziękował również wszystkim
osobom zaangażowanym w przygotowanie zawodów,
VII Dni Bulkowa
W dniach 17 - 18 czerwca 2017 roku już po raz Mazowieckiego
Ośrodka
Doradztwa
Rolniczego
siódmy odbyły się Dni Bulkowa. Imprezie towarzyszył w Warszawie
Tomasz
Skorupski,
Dyrektor
także XV Festyn Rodzinny Stowarzyszenia „Nasza Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny
Przyszłość”. Patronat honorowy nad obchodami objął Pracy
w
Płocku
Agnieszka
Sulkowska,
Marszałek
Województwa
Mazowieckiego Adam Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Płocku Apolinary
Struzik. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Gruszczyński, Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt
Tygodnik Płocki, e-wyszogród oraz Kurier Gminy Wojnarowski
oraz
Sekretarz
Gminy
Jadwiga
Bulkowo.
Nowatkiewicz, Sekretarz Gminy Dzierzążnia Adam
Rangę naszej uroczystości podniosła obecność Sobiecki, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Płocku
wielu gości, którzy doceniwszy Gminę Bulkowo Ppłk Bogusław Okrasa, por. Tomasz Gałan
postanowili świętować razem z mieszkańcami. Tego dnia reprezentujący
38.
Sochaczewski
dywizjon
do Bulkowa zawitali:
Posłanka do Parlamentu zabezpieczenia Obrony Powietrznej im. mjr Feliksa
Europejskiego Julia Pitera, Senator RP Marek Kozubowskiego, który wręczył Wójtowi Gminy Bulkowo
Martynowski, Prezes Zarządu Krajowej Rady Izb Gabrielowi Graczykowi pamiątkowy medal, Proboszcz
Rolniczych Wiktor Szmulewicz, Zastępca Dyrektora Parafii pw. Trójcy Świętej w Bulkowie Ks. Sławomir
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Trzaska, Kierownik Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku
Bogusława Lewandowska, Prezes Banku Żywności
w Płocku Marek Kuczyński, Wiceprezes Banku
Żywności w Płocku Aldona Cybulska oraz
Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo Andrzej
Krokowski wraz z radnymi i sołtysami.

Feliksa Kozubowskiego. Miłośnicy nieco mocniejszych
wrażeń z pewnością docenili pokaz akcji ratowniczej
w wykonaniu druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bulkowie. Niesamowicie przyciągającą moc miała
grochówka podawana wprost z kuchni polowej, która
rozeszła się w mgnieniu oka.

Z okazji obchodów VII Dni Bulkowa wpłynęły także
okolicznościowe listy z najlepszymi życzeniami dla
Gospodarzy i mieszkańców Gminy Bulkowo od
sekretarza stanu z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Macieja Małeckiego, Posła na Sejm RP Anny
Cicholskiej, Wojewody Mazowieckiego Zdzisława
Sipiery, Marszałka Województwa Mazowieckiego
Adama Struzika oraz Członka Zarządu, Dyrektora
Handlowego „Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o.
w Warszawie Dariusza Grajdy.
Pierwszy raz w historii organizacji Dni Bulkowa
została odprawiona uroczysta Msza Św., której
wyjątkowego charakteru nadała obecność pocztów
sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy. Nabożeństwu przewodniczył Ks. Kapelan
Sławomir Trzaska, Proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej
w Bulkowie.

Wzorem lat ubiegłych podczas Dni Bulkowa odbył
się Turniej Sołectw. W tym roku miał on miejsce podczas
Sportowej Soboty. Siedem drużyn sołeckich próbowało
swoich sił w następujących konkurencjach: ringo,
nakręcanie nakrętki na śrubę, bieg między tyczkami
z piłką, pompki, ubijanie piany z białek, bieg w workach,
przebieranie fasoli z grochu, taczki „Zerówki”,
przenoszenie wody na czas. Najlepszą grupą okazało się
sołectwo Blichowo, drugie miejsce zajęły Włóki, a na
trzecim miejscu uplasowało się sołectwo z Worowic.
Ponadto miłośnicy aktywnego spędzania czasu
mieli okazję wykazać się podczas Międzyszkolnego
Turnieju Piłki Siatkowej oraz Piłki Nożnej, Turnieju Piłki
Nożnej Sołectw oraz Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej.

Niespodzianką dla wszystkich była również zmiana
miejsca uroczystości. Duży teren przyniósł nowe
możliwości organizacyjne. W związku z tym mieszkańcy
i goście mieli więcej miejsca do dyspozycji, by wszystkie
atrakcje były w zasięgu oka. Każdy uczestnik mógł
znaleźć coś interesującego dla siebie. Dla najmłodszych
czekało wesołe miasteczko ze ścianką wspinaczkową,
a dorośli mogli obejrzeć i dowiedzieć się wielu
ciekawostek na temat sprzętu wojskowego, który
zaprezentowali żołnierze z 38. Sochaczewskiego
Dywizjonu zabezpieczenia Obrony Powietrznej im. mjr
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W sołeckich zmaganiach podczas meczu piłki nożnej
najlepszą drużyną okazało się sołectwo Gocłowo, kolejno
drugie i trzecie miejsce zajęły sołectwa z Blichowa
i Bulkowa. Serdecznie dziękujemy członkom klubu
„Zjednoczeni” Bulkowo za ogromną pomoc w organizacji
sportowej soboty w ramach VII Dni Bulkowa.
Ponadto tego dnia odbył się także Międzyszkolny
Konkurs Plastyczny na plakat z hasłem promującym
życie bez uzależnień o nagrodę Przewodniczącego Rady
Gminy Bulkowo Andrzeja Krokowskiego, którego
organizatorem było Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”.
W konkursie wzięło udział 24 uczestników z podziałem
na grupy wiekowe: klasy IV – VI szkoły podstawowej
oraz klasy I – III młodzieży gimnazjalnej.
Podczas Dni Bulkowa dzieci i młodzież z terenu
Naszej Gminy zawsze mają czas na zaprezentowanie

swoich zdolności artystycznych. Taniec Zumba –
„Wyginam śmiało ciało” oraz taniec „Let’s twist again”
wykonali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nowych
Krubicach, zaś siostry Gabriela i Lidia Majorkiewicz
zaśpiewały piosenkę pt. „Odcienie”. Następnie swoje
zdolności taneczne zaprezentowały dzieci z Oddziału
Przedszkolnego w Bulkowie oraz grupa taneczna Energy
Girls działająca przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Bulkowie. Następną grupą taneczną działającą przy
Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie był
zespół Kruszyny, w skład którego wchodzą także
dziewczynki z terenu Gminy Bulkowo. Potem odbył się
pokaz tańca Zumby, którego instruktorem jest Anita
Lipska. Kolejny występ zaprezentowały dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Nowych Łubkach, a był to układ
taneczny „Czerwone wstążki”. Natomiast uczniowie
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Blichowie
przygotowały występ szkolnego zespołu tanecznego
„THE BEST DANCE GROUP”, występ wokalny
uczennicy klasy II Gimnazjum - Natalii Pęcherzewskiej
oraz uczennicy kl. III Gimnazjum - Wiktorii Kądalskiej,
a także swoje „pięć minut” miały dziewczynki z klasy II
Szkoły Podstawowej, które wykonały piosenkę pt. „Keep
healthy”. Bardzo interesujący był także występ
zawodników karate z Płockiego Ośrodka Sportów i Sztuk
Walki z sekcji Blichowo, którzy pod okiem trenera
Romana Wilańskiego pokazali kilka ciekawych ciosów
karate.

Corocznie dla najzdolniejszych uczniów szkół z terenu
Naszej Gminy wręczane są stypendia Wójta Gminy
Bulkowo.
Kolejnym podniosłym momentem było wręczenie
podziękowań dla wolontariuszy, którzy z dobroci serca,
bezinteresownie, poświęcają swój cenny czas dla innych.
Wyróżnienia przekazała Wiceprezes Banku Żywności
w Płocku Aldona Cybulska oraz Prezes Stowarzyszenia
„Nasza Przyszłość” Krystyna Sankiewicz. W niedzielę
został także przeprowadzony przez Stowarzyszenie
„Nasza Przyszłość” Turniej Tenisa Stołowego.
Z pewnością wielu młodszych, jak i starszych
mieszkańców tego dnia czekało na występ gwiazd
muzycznych. Do wspólnej zabawy porwał zespół
„GrooveBusterz” oraz zespół „B-QLL”. Kolejnym
muzycznym akcentem był występ zespołu The Voice
Orchiestra, którego młodzi członkowie zachwycali
widownię pięknym głosem i profesjonalnym wykonaniem
utworów. Dla sympatyków tańca DJ MAX’T

poprowadził imprezę, gdzie do późnych godzin
wieczornych można było oddać się wspólnej zabawie
tanecznej.

Podczas Dni Bulkowa mieszkańcy mogli zapoznać
się z działalnością oraz uzyskać interesujące informacje
od takich instytucji jak: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego,
Mazowiecki
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego, Bank Spółdzielczy w Staroźrebach,
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku, Powszechny
Zakład Ubezpieczeń, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku,
Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie. Ponadto ze
swoimi stoiskami tematycznymi przybyli: Stowarzyszenie
„Nasza Przyszłość” z Kawiarenką i Kiermaszem Staroci,
Zdzisław Wiśniewski oferujący warsztaty malarskie,
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe CHEMIROL Sp.
z o.o. w Bulkowie, PPHU „OLATRANS”, Klub
Sportowy „ZJEDNOCZENI” Bulkowo, Szkolne Koło
Ligi Ochrony Przyrody w Bulkowie, Koło Pszczelarskie
w Bulkowie, Centrum Usług Środowiskowych
w Drobinie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych
Święcicach,
Zespół
Szkół
Ogólnokształcących
w Blichowie. Bardzo interesujące okazały się również
pokazy chemiczne oraz wystawa miniatur zabytków
z Gminy Bulkowo.

Dni Bulkowa organizowane są z myślą
o mieszkańcach, którzy mogą miło spędzić czerwcowy
weekend na łonie natury, podczas wspólnej zabawy.
Jesteśmy wdzięczni, że nasze starania docenili zarówno
mieszkańcy, goście jak i sponsorzy oraz wszyscy, którzy
ten czas postanowili spędzić właśnie w Bulkowie.
Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem
sponsorów, dzięki ich pomocy udało nam się wzbogacić
Dni Bulkowa o kolejne atrakcje.
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Zakup specjalnego samochodu pożarniczego marki SCANIA R114 dla potrzeb
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Łubkach
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” taką oto
myślą kierowali się Radni oraz Wójt Gminy Bulkowo
Gabriel Graczyk podejmując uchwałę pozwalającą na
częściowe sfinansowanie zakupu specjalnego samochodu
pożarniczego marki SCANIA R114 dla potrzeb
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Łubkach. Nowy
nabytek wykorzystany będzie jako napęd do cysterny
pożarniczej o pojemności 22 000 litrów służącej do

transportu środka gaśniczego. Zwiększy to w znaczącym
stopniu zabezpieczenie przeciwpożarowe na terenie
Naszej gminy oraz gmin ościennych w razie zagrożenia.
Koszt samochodu to 22 140 brutto zł. Środki na ten cel
zostały pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Płocku,
Lasów Państwowych Nadleśnictwa Płock oraz środków
własnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych
Łubkach.

Piknik charytatywny „Razem dla Igora”
Dnia 23 lipca 2017 roku we wsi Rogowo, odbył się wiele roześmianych twarzy. Wszyscy pamiętali jaki
charytatywny piknik „Razem dla Igora”
przyświeca nam cel i po co tu jesteśmy. Dzięki
sponsorom i ludziom dobrych serc udało nam się zebrać
9 067,38 zł. Pieniądze te zostały przekazane na leczenie
Igora.
Na pikniku nie zabrakło również: zespołu
muzycznego „Akord”, grupy tanecznej „Czaderki
i Kruszyny” z Bodzanowa, OSP z Bulkowa, opieki
medycznej z Nowych Łubek, dmuchanego placu zabaw,
wystawy starych motorów, samochodów i ciągników,
przejażdżek bryczką i „Gazikiem”, animacji oraz
malowania buzi dzieciom.
Igor Koper to mieszkaniec wsi Rogowo. Urodził się
jako wcześniak z niską wagą urodzeniową i niedoborem
tkanki tłuszczowej. Chłopiec od urodzenia cierpi na
niewydolność nerek z torbielatowością, przewlekłą
niewydolność wątroby – cholestazę oraz cukrzycę. Mimo
tak wielu chorób i przeciwności losu nasz bohater jest
wspaniałym dzieckiem, niezwykle wesołym i dzielnym.
Rodzice chłopca robią wszystko, aby każda chwila jego
życia była pozbawiona bólu, a ich syn był szczęśliwy.
Sołectwo Rogowo wiedząc o chorobie ich
przyjaciela
Igora
postanowiło
zorganizować
charytatywny piknik „ Razem dla Igora” i tak 23 lipca
2017 roku pomimo kapryśnej pogody rozpoczął się
piękny dzień ludzi dobrych serc. Przybyło wiele osób
między innymi Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk,
radni oraz sołtysi.
Podczas pikniku widać było wspaniałą atmosferę,
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Organizatorzy pikniku składają podziękowania
sponsorom:
- TECH-AGRO Staroźreby,
- KLUB SPORTOWY ,,ZJEDNOCZENI BULKOWO”,
- AGROMIN Rogowo,
- ROLMARKET Cieśle ,
- Sklep Wielobranżowy Bogucka Grażyna Blichowo,
- Bartold Teresa Blichowo,
- Usługi Transportowe Damaziak Grzegorz Stare Łubki,

- Salon Fryzjerski Euforia Bulkowo,
- Grochulski Krzysztof Bulkowo,
- Paulina Ogieniewska Bulkowo,
- Kwiaciarnia Fantazja Bulkowo,
- Kwiaciarnia Wrzosowisko Blichowo,
- Piechna Piotr Krubice,
- Anna Jeziak Bulkowo,
- WAPO-TECH Bulkowo,
- Sklep ,,Gozdar” Lewandowscy Kanigowo,
- F.H.U. ,,Patro-Mag” Mała Wieś,
- Hurtownia ,,KRZYŚ” Płock,
- Jarosław Sowa,
- Sklepy: Kępka Małgorzata,
Wojnarowska Zofia,
Ślepowrońska Barbara,
Fotek Małgorzata,
- Piekarnia Przepiórski Michał Blichowo,
- MR-Bruk Mariusz Rakowski Rogowo, TECH-AGRO -- Bank Spółdzielczy Staroźreby,
- Rada Rodziców Bulkowo,
- Urząd Gminy Bulkowo,
- GOPS,
- Gospodarka Komunalna,
- Biblioteka,
- Zespół AKORD,
- KLUB ,,DZIKICH WIEPRZY” miłośnicy zabytkowej
motoryzacji Sochaczew.
Sołectwo wsi Rogowo, jak również jego mieszkańcy
pragną podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do

organizacji charytatywnego pikniku. Dziękujemy Wam
wszystkim.

Rodzinie Igora życzymy mnóstwo wytrwałości,
a naszemu przyjacielowi dużo zdrowia i spełnienia
marzeń, aby został wymarzonym rolnikiem.

Każdy może również wpłacić dowolną kwotę przelewem.
Odbiorca: Igor Koper Rogowo 21, 09-454 Bulkowo
Nr konta: 35 9008 0005 0268 8965 3000 0010

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ PŁOCK
POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W PŁOCKU
zapraszają na szkolenie wyjazdowe do Skierniewic:
„Skierniewickie święto kwiatów, owoców i warzyw”
Wyjazd: 16 września 2017 r. o godz. 8.00
Miejsce zbiórki: Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1
Koszt szkolenia od 16 do 30 zł. od osoby (koszt jest uzależniony od ilości zgłoszonych osób),
zapisy u doradcy MODR Anny Gajewskiej pod nr tel. 723 435 585.
Termin zgłoszeń do 31.08.2017 r.

Program „Rodzina 500+” w pigułce
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie
informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku można składać
wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy
okres
świadczeniowy.
Dotyczy
to
rodzin
zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej
formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do
rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Prawo do
świadczenia wychowawczego jest ustalane na okres
1 roku – od 1 października 2017 roku do 30 września
2018 roku.
1. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice,
opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
2. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko
18 lat.
3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice

otrzymują niezależnie od dochodu.
4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymują
świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800
zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł jeśli w rodzinie
jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
5. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do
składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje
na utrzymaniu rodziców.
6. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu
otrzymują także rodziny zastępcze, rodzinne domy
dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
rodzinnego.
7. Świadczenie wychowawcze wypłaca urząd miasta,
gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do
realizacji świadczeń socjalnych.
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8. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu
zamieszkania. Można to zrobić przez internet, za
pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek
o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za
pomocą
portalu
empatia.mrpips.gov.pl,
Profilu
Zaufanego, PUE ZUS, oraz poprzez bankowość
elektroniczną.
9. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub
jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. ż. będzie
ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają
jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci
w wieku do ukończenia 18 r. ż.
10. W tym przypadku do wniosku trzeba dołączyć
odpowiednio:
• oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż
podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób,
• w przypadku, gdy członkowie rodziny posiadają
gospodarstwo rolne – oświadczenie wnioskodawcy
o wielkości gospodarstwa rolnego,
• w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko –
dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
• w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na
pobyt i pracę w Polsce.
11. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica,
a także z świadczenia z Funduszu alimentacyjnego.
12. Samorząd sam będzie weryfikować czy dane są
prawdziwe.
13. Wniosek trzeba składać co roku. Świadczenie
przyznawane jest na 12 miesięcy.
14. Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 października
2017 r. do 30 września 2018 r.
15. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można
składać od 1 sierpnia.
16. Świadczenie można złożyć osobiście, wysłać Pocztą
Polską lub wysłać przez internet.
17. Kolejny okres świadczeniowy będzie trwał od
1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.
18. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla
rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.
19. Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do
dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in.

z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu
alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.
Okoliczności, o których należy informować Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej:

















WSZYSCY ŚWIADCZENIOBIORCY:
umieszczenie
członka
rodziny
w
instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. dom
pomocy
społecznej,
młodzieżowy
ośrodek
wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład
poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła
wojskowa, lub inna szkoła, jeżeli zapewnia
całodobowe utrzymanie),
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,
zmiana liczby członków rodziny,
wyjazd członka rodziny za granicę w celach
zarobkowych,
zmiana
miejsca
zamieszkania
(szczególnie
wyprowadzka do innej gminy).
ŚWIADCZENIOBIORCY OTRZYMUJĄCY
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)
NA PIERWSZE DZIECKO:
każdorazowe podjęcie i utrata zatrudnienia przez
członka rodziny
uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego lub jego
zakończenie,
uzyskanie lub utrata przysługującego po utracie
zatrudnienia zasiłku chorobowego, świadczenia
rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego,
nabycie lub utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla
bezrobotnych,
uzyskanie i utrata świadczenia rodzicielskiego,
nabycie
renty
lub
emerytury,
zasiłku
przedemerytalnego,
zarejestrowanie lub wyrejestrowanie działalności
gospodarczej,
zawarcie związku małżeńskiego przez osobę
pozostającą w składzie rodziny,
wychowywanie wspólnego dziecka z partnerem,
z którym nie jest się w związku małżeńskim lub
zmiany w tym zakresie.

Bądź aktywny - Szkoła Seniora

W dniu 29 czerwca 2017 roku seniorzy z gminy
Bulkowo uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych
pn. Nauka przez całe życie. DLACZEGO WARTO ?.
Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu
"Bądź aktywny - Szkoła Seniora" współfinansowanego
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" przy
współpracy z Gminą Bulkowo. Był to dla uczestników
czas edukacji i integracji spędzony w miłej atmosferze.

ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną

Pirackie wakacje w Bibliotece
czas szałasu w swojej grupie, „Przetaczanie rumu” –
zabawy z beczką, „Sprytny i bogaty Pirat” - zabawa
w przenoszenie piasku na czas. Zabawa była przednia,
wywołująca „morze” uśmiechów na twarzy nie tylko
dzieci. W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami
zorganizowaliśmy „wakacje bis” z kodowaniem i tak,
w kolejnym
tygodniu
uczyliśmy dzieci
zasad
programowania z wykorzystaniem pięciu robotów Finch,
które Biblioteka w Bulkowie otrzymała w ramach
projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją
przyszłość”.
Biblioteka przygotowała wakacyjne spotkania dla
dzieci, które odbywały się w dwóch turach w lipcu
w Filii Bibliotecznej w Nowych Łubkach oraz w sierpniu
w Bulkowie. W tym roku zaproponowaliśmy tematykę
piracką i pod hasłem „Piraci z wysp bibliotecznych”
w dniach 10-14.07 rozpoczęliśmy cykl zajęć w Nowych
Łubkach. Już pierwszego dnia uczestnicy wcielili się
w role korsarzy tworząc wspólnie kodeks piracki, lunety,
opaski oraz mapy, które były niezbędne do odnalezienia
skarbów. Kolejnego dnia zabraliśmy dzieci w „podróż
dookoła świata poszukując skarbów pirackich”. Na
podstawie mapy odnaleźli szlak pieszej wędrówki,
w którą wspólnie się udaliśmy. Po sportowych W dniach 07-11.08 biblioteka przeprowadziła drugą turę
i umysłowych wysiłkach czekała na nich słodka nagroda. pirackich wakacji, tym razem w Bulkowie. Na początek
Trzeci dzień wakacji w Filii to zajęcia plastyczno - została przygotowana prezentacja multimedialna pod
literackie.
Z zaciekawieniem
dzieci
wysłuchały hasłem „Pirat … A kto to taki”? Następnie dzięki
fragmentu książki „Piraci atakują!” A. Rocorda, dzięki dramie dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda dyscyplina
któremu uwolniła się jeszcze bardziej piracka na statku. Wybraliśmy także kapitanów drużyn, które
wyobraźnia, potrzebna do tworzenia grupowego nazwaliśmy: „Kamraci Akema” i „Białe Szable”. Nie
komiksu. W części plastycznej tworzyliśmy czapki zabrakło ciekawych gier i konkursów integrujących
pirackie, które wykorzystaliśmy do uroczystego grupę oraz malowania bandery pirackiej. Kolejny dzień
ślubowania. Kolejny dzień Pirackich Wakacji zaczął się spędziliśmy z kodowaniem robotów Finch, które tego
od turnieju „gry w statki”, który pozwolił wyłonić dnia zostały zamienione na groźnych piratów, dzieci
najlepszych „pogromców morskich”, którzy zostali miały za zadanie wykonać opaski oraz w drużynach
nagrodzeni biblio-gadżetami. Zakończeniem wakacji nazwać swoje roboty. Po ich zaprogramowaniu
w Nowych Łubkach był piknik pod piracką banderą. Na w programie Scratch, odbyły się potyczki pirackie.
polanie, oddalonej od biblioteki o „kilka mil” Następnie wybraliśmy się na wycieczkę. Najpierw wśród
przeprowadzano
zabawy
integracyjne
oraz bibliotecznych regałów w poszukiwaniu swojej ulubionej
zręcznościowe, m.in.: „Silni piraci” – wspólne książki, a następnie wokół terenu biblioteki. Każdy
przeciąganie liny, „Pirackie bunkry” – wykonywanie na z uczestników miał za zadanie znaleźć swoje miejsce na
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zdjęcie z książką, pomysłów było wiele. Naszą wyprawę
zakończyliśmy bawiąc się na placu zabaw. Następnego
dnia odbyło się głośne czytanie „Pirackiego kodeksu”,
a także zostały przygotowane atrybuty jakie posiadał
prawdziwy korsarz: czyli czapkę, lunetę, opaskę na oko,
a także szablę, której wykonanie sprawiło dzieciom
najwięcej radości. Aby uczestniczyć w zmaganiach
podczas poszukiwania zaginionego skarbu, przygotowaliśmy pasowanie na pirata. Każdemu członkowi załogi
malowaliśmy wąs i kładliśmy szabelkę na ramieniu oraz
nadawaliśmy imię. Najwięcej entuzjazmu, szczególnie
wśród najmłodszych wzbudziły zabawy i konkursy.
Wszyscy ci mali i ci duzi musieli stawić czoła trudnym
wyzwaniom – kwaśne miny po zjedzeniu cytryny,
sprawność i siła w rzucanie do celu, szorowanie pokładu
z przeszkodami - to konkurencje sprawdzające
sprawność. Na pamiątkę otrzęsin, każdy odcisnął swą
rękę na kartonie swoich drużyn.

w butelce znalezionego w bibliotece, w której znajdowała
się mapa. Na każdego pirata czekało zadanie,
za jego wykonanie otrzymywał znaleziony skarb. Finałem
morskiej podróży było odnalezienie skrzyni pełnej łakoci,
która znajdowała się w naszym bibliotecznym ogródku.
Na zakończenie tygodniowych wojaży odbyło się
„Czytanie pod chmurką”, wybraliśmy
książkę
W. Witkowskiego pt. "Dalsze burzliwe dzieje pirata
Rabarbara”. Przeczytane opowiadanie było inspiracją do
pogadanki
pt.
„Dlaczego
ludzie
zostawali piratami”? W drugiej części
naszego spotkania mogliśmy drużynowo
zmierzyć się w grach planszowych
takich jak: „Ahoj piraci”, „Piotruś Pan”,
„Kalambury” oraz gry w statki. Nie zbrakło także zagadek
i łamigłówek o tematyce morskiej.
Celem naszej akcji „Piraci z wysp bibliotecznych” było
uatrakcyjnienie czasu wolnego dzieciom i młodzieży,
rozwijanie sprawności manualnych, wyobraźni twórczej,
czerpanie przyjemności z zabaw ruchowych, a przede
wszystkim rozpowszechnienie przekonania, że wspólne
zabawy z rówieśnikami mogą uczynić młodego człowieka
swobodniejszym i szczęśliwszym w życiu.

Po tak pełnych tygodniach wrażeń pozostaje nam
tylko
wesoło
zakrzyknąć
„Ahoj
przygodo!”
i podziękować wszystkim uczestnikom Wakacji
w Bibliotece w Bulkowie i Nowych Łubkach.
Zwieńczeniem pirackich wakacji w bibliotece, będzie
wspólne
ognisko
przy
szantach
morskich
pt. „KORSARZE
NA
WYSPACH
BIBLIOTECZNYCH”, które odbędzie się w ostatnim tygodniu
sierpnia. Więcej szczegółów dostępnych będzie na
W czwartek, po morskich grach integracyjnych, korsarze naszym Facebooku.
wyruszyli na poszukiwanie „bibliotecznych skarbów” Zapraszamy do obszernej fotorelacji z wakacji,
wokół Bulkowa. Wspólne przygody zaczęły się od listu która znajduje się na naszym bibliotecznym Facebooku.
Informujemy, że rozwiązanie II konkursu „O Pióro Wójta Gminy Bulkowo”, pn. „Selfie z Książką” nastąpi
27.08.2016 r., podczas Święta Plonów przy ZSO w Blichowie.
Uwaga! Już we wrześniu ruszają zajęcia z podstawowej obsługi komputera i Internetu pt. „Nestor w Sieci”.
Serdecznie zapraszamy osoby chętne do zapisów pod nr tel.: 24 265 20 88.
Zapraszamy na naszą nową stronę internetową Biblioteki , która znajduje się pod adresem:
www.bulkowo.naszabiblioteka.com oraz na naszego Facebooka!

Narodowe Czytanie
Wójt Gminy Bulkowo oraz Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Bulkowie serdecznie zapraszają
mieszkańców Gminy do udziału w Narodowym
Czytaniu. W tym roku 7 września 2017 r. o godz. 11.00,
będziemy wspólnie czytać arcydramat Stanisława
Wyspiańskiego pt. „Wesele”. Narodowe Czytanie ma na
celu popularyzować fundamentalne w polskiej kulturze
dzieła, wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości oraz
promować kulturę żywego słowa.
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Aktualny wykaz pracowników oraz numery telefonów w Urzędzie Gminy Bulkowo
Godziny pracy Urzędu Gminy: poniedziałek-środa 7.15-15.15, czwartek 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00
Numery telefonów (24) 265 20 13, 265 20 41, 265 23 48, 265 23 50
Lp.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr
pokoju

Nr
telefonu

Adres poczty elektronicznej

URZĄD GMINY BULKOWO
1

Gabriel Graczyk

Wójt Gminy

2

Tomasz Kolczyński

Sekretarz Gminy- Kierownik
Referatu Planowania, Rozwoju i
Spraw Administracyjnych

3

Teresa Szymczak

4

wew.19

wojt@bulkowo.pl

pok. 11

wew.15

sekretarz@bulkowo.pl

Skarbnik Gminy- Kierownik
Referatu Finansowego

pok. 17

wew.11

skarbnik@bulkowo.pl

Robert Wiśniewski

Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego,
Koordynator GKRPA

pok. 14

wew.16

usc@bulkowo.pl
r.wisniewski@bulkowo.pl

5

Piotr Woźniak

Zastępca Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego (1/4 etatu)

pok. 14

wew.16

usc@bulkowo.pl

6

Iwona Kamińska

Inspektor ds. kadr i ewidencji
gospodarczej

pok. 21

wew.24

kadry@bulkowo.pl

7

Maria Barbara Jakubiak

Inspektor ds. rolnych i
gospodarki nieruchomościami

pok. 20

wew.23

rolnictwo@bulkowo.pl

8

Elżbieta Brzuziewska

Inspektor ds. inwestycji i
zamówień publicznych

pok. 20

wew.22

e.brzuziewska@bulkowo.pl

9

Hanna Włodarska

Inspektor ds. oświaty i sportu,
Pełnomocnik Ochrony Informacji
Niejawnych

pok. 9

wew.17

edu@bulkowo.pl

10

Alina Borzewska

Inspektor ds. obywatelskich,
obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego

pok. 14

wew.21

oc@bulkowo.pl

11

Piotr Banaś

Referent ds. informatycznych i
organizacyjnych

pok.18

wew.29

12

Jolanta Stanisławska

Referent ds. rozwoju, planowania
przestrzennego i ochrony
środowiska

pok. 19

wew.18

j.stanislawska@bulkowo.pl

13

Marlena Piątkowska

Młodszy referent ds.
administracyjnych, zdrowia i
kultury

pok. 19

wew.19

m.piatkowska@bulkowo.pl

14

Dariusz Kowalewski

Inspektor ds. obsługi Rady
Gminy, archiwista zakładowy

pok. 18

wew.29

rada@bulkowo.pl

15

Krzysztof Jakubiak

Młodszy referent ds. projektów
unijnych

pok. 9

wew.25

k.jakubiak@bulkowo.pl

16

Bartosz Wójtewicz

Młodszy referent ds.
kancelaryjno-biurowych

pok.10

wew.20

b.wojtewicz@bulkowo.pl

17

Piotr Skorupski

Młodszy referent ds. informacji i
promocji

pok. 7

wew.12

p.skorupski@bulkowo.pl

18

Alina Strzelczak

Inspektor ds. księgowości
budżetowej

pok. 17

wew.11

finanse@bulkowo.pl

19

Aneta Chmielewska

Inspektor ds. księgowości
budżetowej

pok. 17

wew.11

a.chmielewska@bulkowo.pl

20

Barbara Świtkiewicz

Inspektor ds. księgowości
podatkowej

pok. 1

wew. 14

podatki@bulkowo.pl

21

Marzena Warda

Inspektor ds. księgowości
podatkowej

pok. 1

wew.14

podatki@bulkowo.pl

p.banas@bulkowo.pl
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GOSPODARKA KOMUNALNA PRZY URZĘDZIE GMINY BULKOWO
1

Sławomir Opała

2

Piotr Woźniak

3
4

Piotr Kaźmierowski
Renata Frankiewicz

Kierownik Gospodarki
Komunalnej
Referent ds. drogowych (3/4
etatu)
Referent ds. biurowych
Referent ds. utrzymania czystości
i porządku

pok.12

wew. 27

s.opala@bulkowo.pl

pok. 7

wew.12

p.wozniak@bulkowo.pl

pok. 7
pok. 7

wew.12
wew.30

p.kazmierowski@bulkowo.pl
r.frankiewicz@bulkowo.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BULKOWIE
pok. 3

wew.26

kierownikgops@bulkowo.pl

Małgorzata Kowalska

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Referent ds. świadczeń
rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego

pok.5

wew.31

gops@bulkowo.pl

Joanna Kiełpińska
Anna Jarocka
Beata Fortas

Specjalista pracy socjalnej
Specjalista pracy socjalnej
Specjalista pracy socjalnej

pok. 4
pok. 4
pok. 4

wew.13
wew.13
wew.13

gops@bulkowo.pl
gops@bulkowo.pl
gops@bulkowo.pl

Program "Rodzina 500 plus".
pok. 5

wew. 31

1

Aniela Kopaczewska

2

3
4
5
1.

Izabela Zuchora

500plus@bulkowo.pl

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BULKOWIE
1.

Natalia Maćkiewicz

2.

Magdalena Warda

3.

Anna Józwik

4.

Monika Kowalska

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Bibliotekarz
FILIA W NOWYCH ŁUBKACH

24 265 20 88

dyrektorgbp@bulkowo.pl

24 265 20 62

gbpbulkowo@gmail.com

24 265 15 65

bibliotekabli@interia.pl

24 265 15 65

filialubki@gmail.com

PSZOK otwarty również w sobotę
Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy dodatkowo będzie otwarty w każdą sobotę w godz. 14.00
Bukowo informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania – 15.00. Od poniedziałku do piątku PSZOK jest czynny
Odpadów Komunalnych w Bulkowie (PSZOK) w godzinach 8.00-14.00

W sierpniu składamy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Przypominamy, że dnia 31 sierpnia 2017 roku wnioskiem składamy faktury za zakup oleju napędowego
upływa termin składania wniosków o zwrot podatku w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. oraz
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypełnione zestawienie faktur. Wnioski przyjmowane są
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z wypełnionym w pokoju nr 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Urzędzie Gminy
Informujemy że w Urzędzie Gminy Bulkowo
w 2017 roku pełni dyżury Powiatowy Rzecznik
Konsumentów Andrzej Ścibło. Dyżury pełnione są
w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 11.00 –
13.00 w Urzędzie Gminy Bulkowo pokój nr 13.
Mieszkańcy gminy mogą uzyskać wsparcie
w zakresie: bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego
i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów

konsumentów, występowania do przedsiębiorców
w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami
Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
wykonywania innych zadań określonych w ustawie lub
przepisach odrębnych.
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