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 110 - lecie OSP Blichowo oraz Gminne Obchody Święta św. Floriana

         Od 110 lat strażacy-ochotnicy z Blichowa służą „Bogu na chwałę, 

ludziom na pożytek”. W  dniu 6 maja 2018 roku wśród podziękowań, 

wyróżnień i słów uznania obchodzili swój Jubileusz, który był połączony 

z Gminnymi Obchodami Święta św. Floriana. 

         Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od zbiórki przed remizą 

i wspólnego przejścia do kościoła parafialnego pw. św. Anny w Blichowie, 

gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji wszystkich strażaków. 

Serdecznie dziękujemy Księdzu Dziekanowi Włodzimierzowi 

Dzieńkowskiemu za jej odprawienie i za wspólną modlitwę. Druga część 

obchodów Jubileuszu odbywała się przed remizą OSP w Blichowie. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Paweł Kolczyński, 

Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Tomasz Kominek, Starosta Płocki Mariusz Bieniek wraz 

z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Apolinarym Gruszczyńskim oraz Radnymi Powiatowymi - Stefanem 

Jakubowskim (członkiem zarządu) oraz Andrzejem Kulińskim, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

OSP RP w Płocku Druh Marek Ciećwierz, Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego Państwowej Straży 

Pożarnej  w Płocku – st. kpt. Maciej Szutowski, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Krokowski wraz z Radnymi 

i Sołtysami. 

W trakcie uroczystego apelu szczególnie zasłużeni strażacy z OSP w Blichowie otrzymali odznaki i medale, 

a pozostali druhowie, wytypowani przez prezesów jednostek, odebrali dyplomy uznania za pełnioną 

służbę.                                                                                                                                        (dokończenie na str. 2-3) 

Wójt Gminy Bulkowo 
oraz 

Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo 

wraz z Radnymi 

serdecznie zapraszają na 

VIII DNI BULKOWA 
oraz XVI FESTYN RODZINNY 

Stowarzyszenia „NASZA PRZYSZŁOŚĆ”, 

które odbędą się w dniach 

16 -17 czerwca 2018 r. 
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110 - lecie OSP Blichowo oraz Gminne Obchody Święta Św. Floriana (dokończenie ze str.1)

Odczytano historię jednostki, listy gratulacyjne, 

które przesłali posłowie na sejm RP Maciej Małecki 

i Piotr Zgorzelski, a  Medal Pamiątkowy „Pro 

Masovia” oraz agregat prądotwórczy w imieniu 

Marszałka Adama Struzika przekazał Dyrektor 

Delegatury UM w Płocku. Starosta wraz z radnymi 

przekazał czek na 5 000,00 zł dla jednostki a radny 

Andrzej Kuliński okolicznościową pamiątkę. 

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom 

i mieszkańcom za obecność. 

Życzymy całej braci strażackiej, aby ta trudna 

służba była źródłem satysfakcji oraz powodem do 

dumy, a społeczne uznanie niech towarzyszy 

w codziennej działalności. Serdeczne podziękowania 

kierujemy także w stronę Waszych najbliższych, niech 

ich miłość i wyrozumiałość pomagają w wypełnianiu 

codziennych obowiązków. 

Z głębi serca życzymy, abyście jako Rycerze 

św. Floriana zawsze świecili przykładem dla innych. 

W myśl znanej idei „Bogu na chwałę, ludziom na 

pożytek” życzymy samych pomyślnych akcji 

i powodzenia w życiu osobistym.  
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Program „VIII Dni Bulkowa” 

I Dzień – 16.06.2018 r. (sobota) 

09.00 - 09.10       Oficjalne otwarcie dnia sportowego przez Wójta Gminy Bulkowo (hala SP Bulkowo), 

09.10 ~ 16.30       Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej oraz Piłki Nożnej (hala SP Bulkowo), 

10.00 - 10.10      Oficjalne otwarcie Turnieju Piłki Nożnej przez Wójta Gminy Bulkowo  (Stadion Piłki Nożnej 

w Bulkowie), 

10.10 ~ 16.30          Turniej Piłki Nożnej Sołectw, 

-miejsce: Stadion Piłki Nożnej w Bulkowie, 

11.00 - 15.00         Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”, 

                16.00         Turniej Plażowej Piłki Siatkowej, 

      - miejsce: boisko do plażowej piłki siatkowej w Bulkowie (osiedle mieszkaniowe), 

14.00 - 17.00         Wspólne ognisko uczestników rozgrywek sportowych. 
 

II Dzień – 17.06.2018 r. (niedziela) 

                 13.00       Msza Święta w Kościele Trójcy Świętej w Bulkowie, 

                 14.00       Występy artystyczne dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bulkowo oraz występ zespołu The 

Voice Orchiestra, 

15.40       Oficjalne rozpoczęcie uroczystości oraz przemówienia zaproszonych gości, 

- wręczenie stypendium Wójta Gminy Bulkowo, 

- wręczenie nagród i wyróżnień,  

15.00 - 18.00         Stoiska wystawowe, wesołe miasteczko oraz inne atrakcje, 

15.00 - 20.00     Kawiarenka Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”, konkursy, zabawy dla dzieci, Turniej 

Tenisa Stołowego oraz Kiermasz Staroci, 

15.00 -  18.00         Darmowa grochówka dla wszystkich uczestników imprezy, 

                17.00        Występ Gwiazdy wieczoru – Freaky Boys, 

                18.00        Występ Gwiazdy wieczoru – D Bomb, 

                19.05        Występ zespołu AKORD 

                21.00        Zabawa Taneczna zespół HELYOS 

                24.00        Zakończenie 



  

Poświęcenie samochodu dla OSP Nowe Łubki 

W ubiegłym roku udało się pozyskać dla OSP 

w Nowych Łubkach samochód marki SCANIA R114 
wykorzystywany jako jednostka napędowa cysterny 

o pojemności 22 000 litrów. Będzie ona dysponowana 

wszędzie tam, gdzie będą występowały problemy 

z zaopatrzeniem w wodę. Podczas Walnego Zebrania 

Sprawozdawczego w OSP Nowe Łubki Kapelan Gminny 

ks. Sławomir Trzaska poświęcił nowo nabyty pojazd. 

W uroczystości brali udział Prezes Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP druh Hilary Januszczyk, 

zastępca dyrektora Wydziału Środowiska i Obszarów 

Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku druh 

Krzysztof Olejnicki, Wójt Gminy Gabriel Graczyk, 

pełniący funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego 

ZOSP RP oraz druhowie z OSP. Dzięki nowemu 

zakupowi, OSP z terenu Gminy Bulkowo są w stanie 

zabezpieczyć około 44 000 litrów środka gaśniczego.  

Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł 

22 140,00 zł. Środki na ten cel pochodziły ze Starostwa 

Powiatowego w Płocku, Lasów Państwowych 

Nadleśnictwa Płock, budżetu Gminy Bulkowo oraz 

z funduszy własnych Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Nowych Łubkach. Najbardziej zaangażowani 

w poszukiwania samochodu byli Józef Bigos, Grzegorz 

Bigos, Mariusz Bigos oraz Marek Rozenkiewicz – 

druhowie z OSP Nowe Łubki. 

 
Na ternie Gminy Bulkowo obecnie funkcjonuje 

6 Ochotniczych Straży Pożarnych tj. OSP Blichowo, OSP 

Bulkowo – włączona od 1998 roku do Krajowego 

Systemu Ratowniczo Gaśniczego, OSP Nadułki, OSP 

Nowe Łubki, OSP Pilichówko oraz OSP Worowice. 

Około  250 druhów będących w szeregach jednostek OSP 

z wykorzystaniem czterech wozów lekkich, pięciu 

średnich i dwóch ciężkich niesie, w razie zagrożenia, 

pomoc i ratunek drugiemu człowiekowi. Do likwidacji 

skutków   miejscowych   zagrożeń    jakimi    są    pożary, 

podtopienia,    wypadki    komunikacyjne,    nawałnice, 

strażacy wykorzystują specjalistyczny sprzęt jakim są 

min. pompy szlamowe oraz pływające, piły do cięcia 

drewna, piły do cięcia betonu i stali, sprzęt ochrony 

układu oddechowego, agregaty prądotwórcze, narzędzia 

hydrauliczne do cięcia stali oraz pozostały asortyment 

pożarniczy. 

 
 (samochód marki SCANIA R114) 

Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność Naszym 

Druhom, za godną poświęcenia postawę w ratowaniu 

mienia i życia innych ludzi.  

 
Strona 3 



Informacja o portalu mapowym 

Informujemy, że pod adresem 

http://mapy.bulkowo.wrotamazowsza.pl wdrożony został 

portal mapowy, w oparciu o udostępniony nieodpłatnie 

przez Głównego Geodetę Kraju zestaw oprogramowania 

służący do tworzenia węzłów infrastruktury informacji 

przestrzennej.  

Na wdrożonym węźle lokalnym infrastruktury 

informacji przestrzennej opublikowano w internecie 

metadane oraz zbiory danych przestrzennych, w tym: 

 ewidencja gruntów i budynków; 

 plany zagospodarowania przestrzennego; 

 studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania; 

 ewidencja miejscowości, ulic i adresów (EMUiA); 

 baza danych obiektów topograficznych (BDOT); 

    tereny inwestycyjne;  

    dane Mazowieckiego Systemu Informacji 

Przestrzennej (MSIP); 

    ortofotomapa; 

    mapy topograficzne. 

Użytkownik poprzez interaktywną mapę ma 

możliwość wyszukiwania, wizualizacji, przeglądania, 

porównywania i dokonywania analiz przestrzennych na 

opublikowanych danych. Dodatkowo oprócz 

mechanizmu wyświetlania map, posiada możliwość 

wyszukiwania, przeglądania oraz pobierania danych 

przestrzennych, które mogą być wyświetlane 

w dowolnym oprogramowaniu GIS lub dowolnym 

geoportalu. 

Zachęcamy do korzystania z powyższej strony. 
 

100 drzew na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski 

Drzewa ze względu na swą długowieczność, często 

są niemymi świadkami historii. W dniu 26.04.2018 roku 

z inicjatywy Wójta oraz Rady Gminy Bulkowo na 

terenie przy Kościele Parafialnym Świętej Trójcy 

w Bulkowie wspólnie posadziliśmy 100 drzew na 100-

lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Niech 

zasadzone drzewa będą pamiątką wspaniałej inwencji 

pomysłodawców, a także naszego szacunku dla 

przeszłości i teraźniejszości. 

Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie 

i zaangażowanie m. in.: Radnym, Mieszkańcom, 

Dyrektorom oraz Uczniom, Harcerzom, Pracownikom 

Urzędu Gminy, Gospodarki Komunalnej, Gminnego 

Ośrodka  Pomocy  Społecznej  oraz  Gminnej  Biblioteki  

Publicznej w Bulkowie. Szczególne podziękowania 

składamy na ręce ks. Proboszcza Sławomira Trzaski, który 

przeznaczył na ten ważny cel teren przy Kościele. 

 

 

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Golanki 

         W dniu 30 kwietnia 2018 roku Wójt Gabriel Graczyk 

wraz ze Skarbnik Gminy Teresą Szymczak podpisali umowę 

na dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł przedsię-

wzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Golanki, gmina Bulkowo”. Wsparcie powyższego zadania 

pochodzi ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 383 232,69 zł 

(brutto). Ostateczny termin realizacji (odbioru końcowego) 

zadania objętego dotacją to 31 października 2018 r. 
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Obchody 78 rocznicy Zbrodni Katyńskiej

W dniu 10 kwietnia 2018 r. odbył się uroczysty 

apel zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Marii 

Konopnickiej w Bulkowie ku pamięci ofiar zbrodni 

katyńskiej oraz katastrofy samolotu prezydenckiego pod 

Smoleńskiem. 

Uczniowie w przygotowanym programie 

artystycznym przypomnieli o pamiętnych i tragicznych 

wydarzeniach z historii Polski, w tym dniu minęła 78. 

rocznica zbrodni katyńskiej i 8. rocznica katastrofy 

smoleńskiej. Następnie Wójt Gabriel Graczyk wraz 

z  Dyrektor Szkoły Martą Szumską, Sekretarzem Gminy 

Tomaszem Kolczyńskim, Przewodniczącym Rady 

Gminy Bulkowo Andrzejem Krokowskim oraz Radnymi 

oddali hołd naszym rodakom poprzez złożenie kwiatów 

pod Dębem Pamięci i Pamiątkową Tablicą 

upamiętniającą porucznika Romana Jakubińskiego 

zamordowanego w Katyniu oraz pod Tablicą 

upamiętniającą ofiary katastrofy lotniczej pod 

Smoleńskiem.  

Dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom za 

zaangażowanie i zorganizowanie wydarzenia. 

 

 

INWESTYCJE 

Nowe trybuny na Stadionie Piłki Nożnej w Bulkowie 

W związku z kontynuacją realizacji zadania 

dotyczącego budowy Stadionu Piłki Nożnej w Bulkowie, 

uwzględniając zainteresowanie i wysoką frekwencję na 

meczach piłkarskich Klubu Sportowego ZJEDNOCZENI 

Bulkowo, zakupiono trybuny na Gminny Stadion. Do 

obecnych 100 miejsc siedzących zostały zamówione 

trybuny na kolejne 100 osób za kwotę 23 999,98 zł brutto, 

środki pochodzą z budżetu Gminy Bulkowo. Montaż 

trybun odbędzie się w najbliższym czasie. 

Pragniemy nadmienić, iż mecze ligowe w Bulkowie 

są coraz większą atrakcją, rozwijająca się drużyna 

sportowa, zadbany obiekt, miła atmosfera, to wszystko 

sprawia, iż coraz więcej osób odwiedza Gminny Stadion 

Piłkarski w Bulkowie. 

      

Budowa Centrum aktywizacji społecznej i zawodowej w Blichowie 

W dniu 27 kwietnia 2018 roku Wójt Gminy 

Bulkowo Gabriel Graczyk podpisał umowę na budowę 

Centrum aktywizacji społecznej i zawodowej 

w Blichowie – Etap I wykonanie stanu surowego 

zamkniętego. Powyższe zadanie wykona firma: Usługi 

Ogólnobudowlane Andrzej Wieczorek, która złożyła 

najkorzystniejszą ofertę. Kwota zadania to 169 740,00 zł 

brutto, na realizację inwestycji zostały zabezpieczone 

środki własne Gminy Bulkowo. Prace zostaną wykonane 

w terminie do 30 sierpnia 2018 r. Centrum aktywizacji 

społecznej i zawodowej zostanie wybudowane na miejscu 

po budynku filii bibliotecznej w Blichowie. 

 
(teren inwestycji) 
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Modernizacje remiz OSP z terenu Gminy Bulkowo 

 

 

 

Gmina Bulkowo jest na etapie rozliczania projektu 

partnerskiego pn. „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin 

Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę 

niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – 

typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020. Na realizację zadania pozyskano 

dofinasowanie ze środków unijnych w wysokości 80% 

kosztów kwalifikowalnych. Zostały przeprowadzone 

działania związane z tzw. głęboką termomodernizacją na 

budynkach użyteczności publicznej tj.: budynek remizy 

OSP w Bulkowie, Worowicach i Nadułkach. W remizach 

wykonano: termomodernizację budynków, wymianę 

pokrycia dachowego,  stolarkę okienną i drzwiową, 

oświetlenie zewnętrzne (fotowoltaika) i instalację 

odgromową, oświetlenie wewnętrzne, wentylację, 

wymianę kotłów, montaż nowych grzejników i instalacji 

c.o. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wartość 

kosztorysowa wykonanych robót to prawie 1,3 mln 

złotych, z czego 710 495,91 zł to koszty kwalifikowane 

(czyli 80% z tej kwoty to dofinansowanie pozyskane 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020), zaś 

574 819,65 zł to koszty niekwalifikowane (czyli nie 

podlegające dofinansowaniu) tj. środki własne gminy. 

W trakcie robót wyniknęły też prace dodatkowe. 
 

 
(remiza OSP Worowice przed modernizacją) 

 

 
(remiza OSP Worowice po termomodernizacji) 
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(remiza OSP Nadułki przed modernizacją) 

 

 
(remiza OSP Nadułki po termomodernizacji) 

 

 
(remiza OSP Bulkowo przed modernizacją) 

 

 
(remiza OSP Bulkowo po termomodernizacji) 

 



Złożone wnioski aplikacyjne

 Gmina Bulkowo złożyła wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na 

zadanie pn.: ,,Przebudowa boiska rekreacyjnego 

w Blichowie” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”. 

Projekt zakłada wykonanie inwestycji w miejscu 

istniejącego na terenie Szkoły Podstawowej w Blichowie 

boiska o nawierzchni  betonowej, jak również na części 

terenów zielonych. Zaprojektowano boisko o wymiarach 

całkowitych 19 m x 32 m o nawierzchni poliuretanowej 

bezspoinowej na podbudowie dynamicznej o łącznej 

powierzchni 608,0 m
2
. W skład boiska wchodzi pole gry 

do koszykówki o wymiarach 15,1 m x 28,1 m oraz do 

siatkówki o wymiarach 9,0 m x 18,0 m i tenisa 

18,0 x 9,0 m. Zostaną także namalowane kolorowe linie 

wyznaczające pola gry do uprawiania poszczególnych 

sportów tj.: koszykówka (niebieskie), siatkówka 

(pomarańczowe), tenis (białe), piłka ręczna (czerwone) 

i białe linie kredowane do piłki nożnej. Wokół boiska 

przewidziano piłkochwyty, doświetlenie  przy pomocy 

naświetlaczy halogenowych oraz trybunę usytuowaną na 

skarpie. Wartość całkowita projektu to 398 619,29 zł 

brutto, a wnioskowana dotacja to 199 983,00 zł brutto. 
3 

 W kwietniu 2018 r.  do Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie został złożony wniosek 

o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na 

rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 

Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie 

pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 290430W Łubki 

Nowe – Sochocino-Praga Etap 2.” Planowane koszty 

zadania wynoszą 1 264 729,67 zł, natomiast 

wnioskowana kwota dotacji to  1 011 783,00 zł. 
 

 Gmina Bulkowo złożyła 3 wnioski  w ramach 

II  Edycji  Programu  pn.   „Zakup  sprzętu  ratowniczego 

i umundurowania” dofinansowanego ze środków Powiatu 

Płockiego dla: OSP Blichowo (6 800 zł - koszt całkowity; 

5 000,00 zł z dotacji), OSP Bulkowo (6 300,00 zł – koszt 

całkowity; 5 000,00 zł z dotacji), OSP Nowe Łubki 

(6 300,00 zł – koszt całkowity; 5 000,00 zł z dotacji). 
 

 Wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Bulkowo 

przy  wsparciu pracowników Urzędu Gminy złożyły 

wnioski w programie pomocy strażom pożarnym, 

organizowanym przez PKN ORLEN.  
 

 Aplikowaliśmy również do Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o dofinansowanie 

w ramach ,,Programu ograniczania przestępczości 

i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. 

Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” na zakup, 

montaż i uruchomienie kamer monitoringu wizyjnego 

terenu wokół Urzędu Gminy Bulkowo. Wartość zadania 

to 15 056,97 zł, a wnioskowana kwota dotacji to 

13 551,27 zł. 
 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie złożyła 

wniosek w programie dotacyjnym ,,Kultura – Interwencje 

2018” organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury 

na działanie: ,,Park 100-lecia odzyskania niepodległości-

ścieżki historyczne”. Projekt zakłada utworzenie 

w Bulkowie w Parku100-lecia odzyskania Niepodległości 

4 ścieżek historycznych. Przy każdej  z nich zostaną 

umieszczone stojaki informacyjne, na których 

umieszczone będą opisy 100. wydarzeń historycznych 

z okresu 1918-2018. W zebranie i opisanie tych wydarzeń 

oprócz GBP w Bulkowie zostaną zaangażowane szkoły 

z terenu gminy Bulkowo oraz pracownicy Urzędu Gminy 

Bulkowo. Wydana będzie także publikacja z zebranymi 

wydarzeniami oraz ,,wkładką kolorowanką" 

dla najmłodszych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectwa MAZOWSZE 2018”  

Gmina Bulkowo pozyskała również maksymalne 

możliwe środki z budżetu Samorządu Województwa 

Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectwa MAZOWSZE 2018”  tj. po 10 000 

zł dla 2 sołectw. W sołectwie Nadułki będzie realizowane 

zadanie pn.: ,,Budowa ogrodzenia działki o numerze 

ewidencyjnym 119/1 zabudowanej budynkiem OSP 

w Nadułkach oraz częściowe utwardzenie terenu” 

(przewidywana wartość inwestycji 22 555,00 zł), 

zaś w sołectwie Pilichowo - ,,Budowa placu zabaw 

w Pilichowie” (wartość inwestycji 20 200,00 zł). 
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OFERTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH 

W ramach działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości powietrza przygotowywany jest 

ogólnokrajowy program „Czyste Powietrze”, który realizowany będzie w szczególności przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami. W związku 

z powyższym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, 

iż oferta skierowana do osób fizycznych zostanie przedstawiona do końca II kwartału 2018 roku. 

Przewiduje się, iż zakres dofinansowania przedsięwzięć w formie pożyczek i dotacji, realizowanych 

przez osoby fizyczne, obejmie kompleksową termomodernizację budynków (w tym wymianę źródeł ciepła, 

mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii). Szczegółowe zasady naboru wniosków o dofinansowanie wraz 

z drukami zostaną z wyprzedzeniem zamieszczone na stronie internetowej 

Funduszu:http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy2018/OF, przed ogłoszeniem naboru wniosków.  

 

 



Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie od początku 2018 roku przeprowadził rekrutację 

do projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Zapraszamy mieszkańców chętnych 

do udziału w projektach do zgłoszenia się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie. 

L.p. Nazwa projektu 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

realizację projektu 

Liczba osób z terenu 

Gminy Bulkowo 

uczestniczących 

w projekcie 

Rodzaj realizowanego kursu 
Liczba osób 

realizujących staż 

1 

 

 

AKTYWNI OD DZIŚ  

Europejski Dom 

Spotkań Fundacja 

Nowy Staw  

W partnerstwie z 

Inspires sp. z.o.o. 

 

 

19 

 

Pomoc kuchenna 

Sprzedawca/Telemarketer  

 

 

19 

2 

AKTYWNE 

PRZECIWDZIAŁA-

NIE WYKLUCZENIU 

Vision Consulting sp. 

z o.o. 
6 osób 

Pomoc kuchenna.  

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych. 
1 

3 
NOWY CEL - 

AKTYWIZACJA! 

Fundacja Aktywnych 

Inicjatyw Rozwoju 

W trakcie rekrutacji  

(50 miejsc) 

Kurs wózków widłowych.  

Pracownik gospodarczy.  

Pomoc Kuchenna. Opiekun osób 

starszych/niepełnosprawnych. 

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych. 

W trakcie rekrutacji  

(35 miejsc stażowych 

– staże 4 miesięczne 

po 1550 zł netto/ 

miesięcznie) 

4 

WZROST 

KOMPETENCJI 

JĘZYKOWYCH  

I CYFROWYCH. 

Fundacja Aktywnych 

Inicjatyw Rozwoju  

w partnerstwie z 

Business City 

W trakcie rekrutacji  

(18 miejsc) 

Kurs języka angielskiego. 

Kurs komputerowy.  

(zakończone międzynarodowym 

egzaminem) 

Nie dotyczy 

5 
OTWÓRZ SIĘ NA 

ZMIANY 
Navigator 6 osób Kurs wózków widłowych W trakcie realizacji 

6 DAJ SOBIE SZANSĘ! 

Fundacja Aktywnych 

Inicjatyw Rozwoju  

w partnerstwie z 

Business City 

Rekrutacja  

od sierpnia 2018 

(80 miejsc) 

Kurs wózków widłowych.  

Pracownik gospodarczy.  Pomoc 

Kuchenna. Opiekun osób 

starszych/niepełnosprawnych. 

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych. 

W trakcie rekrutacji  

(50 miejsc stażowych 

– staże 3 miesięczne 

po 1000zł 

netto/miesięcznie) 

7 
OD WYKLUCZENIA 

DO ZATRUDNIENIA! 

Fundacja Aktywnych 

Inicjatyw Rozwoju  

w partnerstwie z 

Business City 

Rekrutacja  

od sierpnia 2018 

(80 miejsc) 

Kurs wózków widłowych.  

Pracownik gospodarczy.  

Pomoc Kuchenna. Opiekun osób 

starszych/niepełnosprawnych. 

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych. 

W trakcie rekrutacji  

(50 miejsc stażowych 

– staże 3 miesięczne 

po 1000zł 

netto/miesięcznie) 

Zapraszamy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach 

W dniu 2 grudnia 2015 roku Wójt Gminy Bulkowo 

wraz  z Wójtem Gminy Mała Wieś podpisali 

Porozumienie, na mocy którego mieszkańcy Gminy 

Bulkowo do 65 roku życia z różnego rodzaju 

zaburzeniami zdrowia - mogą korzystać z bezpłatnego 

udziału w zajęciach w Środowiskowym  Domu 

Samopomocy w Starych Święcicach (Gmina Mała Wieś).  

Bezpłatny pobyt zapewniony jest od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 08:00-16:00. Mieszkańcy mają 

zapewniony bezpłatny dojazd, posiłek oraz terapię. 

Zgłoszenia proszę kierować bezpośrednio do ŚDS 

w Starych Święcicach tel. 606 685 062  lub do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie tel. 24 265 20 

13 wew. 13. Obecnie z terenu Gminy Bulkowo do ŚDŚ 

dojeżdża  8 osób.  

Zapraszamy do udziału w projekcie terapia zdrowia psychicznego 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie 

zaprasza osoby cierpiące z powodu różnych zaburzeń 

zdrowia (powyżej 65 roku życia) do udziału 

w zorganizowanych spotkaniach terapeutycznych 

w Ośrodku Medyczno-Psychologicznym VIDE w Płocku 

filia w Ciućkowie (Gmina Mała Wieś).  Ośrodek 

w partnerstwie z Fundacją Ekonomii Społecznej 

„Przystań” jest realizatorem projektu TERAPIA 

ZDROWIA PSYCHICZNEGO.  W ramach projektu 

zapewniony jest bezpłatny dowóz pacjentów oraz 

wyżywienie. Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio 

pod numerem telefonu 24 265 66 55, 504 823 993 lub 

do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie 

24 265 20 13 wew. 13.  

Informacja nt. naboru wniosków na kolejny okres zasiłkowy 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie 

informuje, że przyjmowanie wniosków w wersji 

papierowej o świadczenie wychowawcze 500+, 

świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2018/2019 

rozpoczyna się od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast 

wnioski  składane drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 

2018 roku. W nowym okresie świadczeniowym będą 

obowiązywać dotychczasowe zasady przyznawania w/w  
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świadczeń. Rokiem kalendarzowym, który będzie brany 

pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia 

wychowawczego na pierwsze dziecko, świadczeń 

rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

na okres zasiłkowy 2018/2019 jest rok 2017.  

Wnioski przyjmowane będą w godzinach:  

poniedziałek i wtorek 7:15 – 15:15;  

środa 7:15 – 10:00 (od 10.00 do 15.15 dzień wewnętrzny) 

czwartek 8:00 – 17:00; piątek  8:00 – 15:00. 



Prace Gospodarki Komunalnej 

Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy 

Bulkowo wykonała wiosenne profilowanie dróg 

żwirowych w granicach administracyjnych Gminy, 

natomiast w ramach bieżącej konserwacji dróg 

asfaltowych wykonano prace polegające na likwidacji 

ubytków w nawierzchniach bitumicznych masą 

asfaltowa układaną na zimno. Ponadto, z uwagi na liczne 

akty wandalizmu, pracownicy Gospodarki Komunalnej 

dokonali przeglądu oraz poprawy uszkodzonego 

oznakowania przy drogach. W obecnej chwili trwają 

prace porządkowe związane z koszeniem traw na 

gminnych terenach zielonych oraz rowów przy drogach. 

W miesiącu marcu i kwietniu wspólnie z osobami 

skierowanymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku 

prowadzono akcję zbierania odpadów, sprzątania rowów 

wzdłuż dróg gminnych oraz powiatowych na ternie 

Gminy. Jednocześnie była prowadzona wycinka 

krzewów w miejscach najbardziej ograniczających 

widoczność.  

W   związku  z   prowadzoną   obecnie przebudową 

strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie 

pracownicy ekipy remontowo-budowlanej dokonali 

remontu trzech pomieszczeń kuchennych, które nie były 

objęte projektem. Prace polegały na wyburzaniu oraz 

murowaniu nowych ścian, odświeżeniu powłok 

malarskich ścian i sufitów, wymiany instalacji 

elektrycznej oraz uzupełnieniu brakującej glazury. 

Obecnie trwają prace wykończeniowe nowego wejścia 

głównego budynku Urzędu oraz w ramach pomocy 

międzygminnej prace remontowe Posterunku Policji 

w Bodzanowie. 

Na przełomie kwietnia i maja rozpoczęły się prace 

na drodze gminnej  290424W relacji Dobra – Łętowo na 

odcinku około 1 km. Dzięki wykorzystaniu sprzętu - koparki 

Atlas, koparko-ładowarki JCB, równiarki drogowej 

Baukema oraz ciągnika z przyczepą dotychczas udało się 

usunąć krzewy, głazy oraz zniwelować teren. 

Zaplanowano także wykonanie odwodnienia.  

Jubileusz 7 – lecia 44 Drużyny Starszoharcerskiej ZHP „SFORA” z Blichowa

„Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś, 

czym się jest.”- ks. Kazimierz Lutosławski 
 

W dniu 27 kwietnia 2018 roku obchodzono 

uroczyście jubileusz 7-lecia 44 Drużyny Starszoharcer-

skiej ZHP „SFORA” z Blichowa połączony z obchodami 

100 - lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, 

a także z 100-ną rocznicą powstania Związku Harcerstwa 

Polskiego. Serdecznie dziękujemy Dyrektor SP 

w Blichowie Joannie Grzywińskiej – Dybek za tworzenie 

dobrego klimatu dla harcerstwa. To dobrze, że w tej 

szkole jest człowiek z pasją i powołaniem do pracy 

z młodzieżą – Druh Przemysław Szelągowski. Całej Braci 

Harcerskiej ZHP „SFORA” na czele z Druhem 

Przemysławem Szelągowskim składamy gratulacje 

i podziękowania za pełnienie pięknej służby Bogu, 

Ojczyźnie i Bliźnim, za kształtowanie w sobie postaw 

patriotycznych. Dziękujemy Wam za wkład społeczno-

kulturalny na rzecz naszej Gminy. Wspieracie nas we 

wszystkich inicjatywach, zawsze możemy na Was 

polegać!!! 

 
 

 

Z życia biblioteki… 

 

Warsztaty z Robotyki w Biblio-Pracowni Orange! 

Zapraszamy dzieci w wieku 7-9 lat lub 10-12 lat do 

zapisów na warsztaty, które przeprowadzą w dniu 5 lipca 

w godz.10.00 -12.00 profesjonaliści z firmy Twój Robot. 

Dzieci pod okiem fachowców będą pracować na 

automatycznych klockach LEGO Mindstorms. Uwaga! 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zajęcia są bezpłatne, odbywać się będą w ramach 

projektu "Wszechświat kultury" SBP Odział w Płocku. 
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Konkurs recytatorski "Pięknie być człowiekiem"

W piątek 23 marca 2018 r. odbył się w naszej 

bibliotece konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży im. 

Janusza Korczaka pt. „Pięknie być człowiekiem”. Jest to 

konkurs organizowany przez Książnicę Płocką - w tym 

roku przypada jego 40. edycja. Gośćmi naszych 

gminnych eliminacji byli: Wójt Gminy Gabriel Graczyk, 

nauczyciele, rodzice oraz bibliotekarze. Do Jury 

zaprosiliśmy: zaprzyjaźnioną animatorkę oraz 

instruktorkę teatralną Elżbietę Śmigielską, nauczycielkę 

języka polskiego Iwonę Przedpełską oraz naszą 

bibliotekarkę Annę Józwik. Repertuar przygotowany 

przez uczestników dotyczył "Jubileuszu 100-lecia 

odzyskania Niepodległości”. Recytatorzy prezentowali 

teksty opowiadające o Polsce, potrzebie wolności, 

bohaterstwie i patriotyzmie. Eliminacje przeprowadzone 

były w trzech kategoriach wiekowych. Laureatami 

konkursu zostali: w kategorii klas I - III: II miejsce 

ex aequo - Alicja Gronczewska i Karolina Ziółkowska, 

III miejsce: Cezary Przeradzki, wyróżnienie otrzymała 

Małgorzata Fabianowicz. W kategorii klas IV-VI: 

I miejsce Zuzanna Skibińska, II miejsce Amelia 

Kaczyńska oraz III miejsce Aleksandra Rosiak. 

W kategorii Gimnazjum: I miejsce Weronika Padzik, 

II miejsce Natalia Pęcherzewska oraz III miejsce zajęła 

Dominika Kozłowska. W tej kategorii wyróżnienie 

otrzymała   Anna  Warda.  Pierwsze  miejsca  nagrodzone   

zostały nagrodami, książkami oraz zestawem gadżetów 

bibliotecznych, które wręczył Wójt Gminy wraz 

z Dyrektor Biblioteki. Wszyscy uczestnicy otrzymali 

publikację pt. "Mała Księga Patrioty" oraz pamiątkowe 

dyplomy. 21 kwietnia 2018 r. w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Płocku odbyły się rejonowe eliminacje, 

podczas których nasi gminni laureaci prezentowali 

wiersze. Z  radością  informujemy,  że  w  kategorii  klas 

I-III, drugie miejsce zajęła Alicja Gronczewska uczennica 

Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach oraz 

w kategorii gimnazjum wyróżnienie otrzymała Weronika 

Padzik - uczennica Gimnazjum w Bulkowie.  

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! 

 
 

 Wyjątkowy Dzień Kobiet z Romanem Czejarkiem 

8 marca z okazji Dnia Kobiet Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Bulkowie odwiedził wyjątkowy gość: 

dziennikarz Programu Pierwszego Polskiego Radia, 

prezenter, konferansjer, publicysta, autor humory-

stycznych opowiadań oraz zapalony podróżnik - Roman 

Czejarek. Spotkanie podczas, którego prezenter swoją 

swobodą i otwartą osobowością ujął zebranych gości 

poprowadziła Monika Prusaczyk - dziennikarka naszych 

lokalnych płockich mediów. Nasz gość Roman Czejarek 

uchylił rąbka radiowych tajemnic, podzielił się 

spostrzeżeniami na temat fenomenu audycji „Lato 

 

z Radiem”, współpracy z gwiazdami, prowadzeniu 

programów na żywo, a także przytoczył zabawne sytuacje 

i anegdoty ze swojego życia i pracy. Podczas spotkania 

prezentował również swoje publikacje książkowe. 

Po bardzo ciekawym i dynamicznym wystąpieniu 

dziennikarza głos zabrał Wójt Gminy Bulkowo Gabriel 

Graczyk, który złożył wszystkim zebranym Paniom 

życzenia z okazji ich święta i obdarował różami. Na 

zakończenie na wszystkich gości czekał słodki 

poczęstunek. 
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Gorąco zachęcamy do udziału w kolejnej, III edycji Konkursu "O Pióro Wójta Gminy Bulkowo". Szczegóły wkrótce! 



Bezpłatny System Informacji dla mieszkańców 
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Wydawca: 

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


