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Wręczenie stypendium 

Wójta Gminy Bulkowo 

      W dniu 12 lutego 2014 r., po raz kolejny, 

najzdolniejsi uczniowie uczęszczający do szkół 

podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy 

Bulkowo otrzymali z rąk Wójta listy gratulacyjne i 

stypendia motywacyjne za najlepsze wyniki w nauce. 

       Inicjatywa ta powstała dzięki sugestiom 

mieszkańców i nauczycieli, którzy prosili, aby 

docenić i motywować najzdolniejszych uczniów, 

a także powstała dzięki Radzie Gminy, która podjęła 

stosowną uchwałę. 

      Stypendia Wójta otrzymało łącznie 21 uczniów, 

którzy w II semestrze roku szkolnego 2012/13 

uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 w szkole podstawowej i 4,75 w gimnazjum.  

      W spotkaniu uczestniczyli stypendyści wraz z rodzicami, dyrektorzy szkół, Przewodniczący Rady Gminy 

Bulkowo Pan Waldemar Kajka, Tomasz Kolczyński - Sekretarz Gminy oraz Hanna Włodarska –inspektor ds. 

oświaty. 

       Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk pogratulował uczniom znakomitych wyników w nauce oraz wyraził 

zadowolenie z rosnącej liczby stypendystów. Podkreślił, że stypendia to forma zachęty dla uczniów do dalszej pracy 

oraz wyraz uznania dla ich osiągnięć. To pierwsze materialne efekty ich ciężkiej pracy, jaką jest nauka, dlatego 

otrzymane środki zostaną zapewne efektywnie wykorzystane. 

       Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo Pan Waldemar Kajka podkreślił, że dzień wręczania stypendium jest 

świętem uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Uczniom pogratulował bardzo dobrych wyników w nauce, 

nauczycielom podziękował za wkład pracy, który zaowocował wysokimi wynikami w nauce, natomiast rodzicom 

pogratulował tak wspaniałych dzieci. 

       Na koniec  Pan Wójt zapewnił, że  w  następnym roku stypendia motywacyjne  

będą nadal przyznawane,  i  wyraził nadzieję, że stypendystów będzie  przybywało. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wszystkim mieszkańcom oraz sympatykom Gminy 

Bulkowo życzymy, aby Święta Wielkanocne 

przyniosły szczęście oraz wzajemną życzliwość. 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, 

które niesie odrodzenie napełni 

Nas wszystkich pokojem, wiarą i pozwoli 

z ufnością patrzeć w przyszłość. 

 

               Przewodniczący Rady Gminy               Wójt Gminy Bulkowo 

                Waldemar Kajka                           Gabriel Graczyk 

                    wraz z Radnymi                        wraz z pracownikami 

                                                                                      Sołtysi  

                                                                             z Gminy Bulkowo 
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Z życia Rady Gminy Bulkowo

Uprzejmie informujemy, że wszystkie uchwały 

Rady Gminy Bulkowo po stosownym okresie 

publikowane są na stronie www.bip.bulkowo.pl 

w zakładce uchwały.  

Warto wspomnieć, że w Kadencji 2006 - 2010 łącznie 

Rada Gminy Bulkowo podjęła 231 uchwał, natomiast 

w poszczególnych latach Kadencji 2010 -2014 liczba ta 

przedstawiała się następująco: 

2010 – 9 uchwał (od grudnia 2010) 

2011 – 87 uchwał, 

2012 – 89 uchwał, 

2013 – 90 uchwał, 

2014 (I kwartał) – 22 uchwały, 

czyli w sumie 297 uchwał. 

Przyjęcie w bieżącej kadencji tak dużej liczby  aktów 

prawnych spowodowana była intensywnością pracy 

Rady oraz potrzebą wprowadzenia nowych regulacji 

prawnych, do których zobowiązani byliśmy przez 

ustawodawcę, nawet we wcześniejszych latach. 

Świadczy to również o dużej ilości spotkań rady. 

W celu wprowadzenia oszczędności oraz 

uregulowania sposobu naliczania diet radnym zmieniona 

została obowiązująca do dnia 31.12.2011 r. uchwała 

nr 6/II/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 14.12.2010 r., 

zgodnie z którą wysokość diet wynosiła: 

- 120 zł dla radnego za jedno posiedzenie Komisji lub 

Sesję Rady Gminy,  

- 150 zł dla Przewodniczącego Komisji za jedno 

posiedzenie Komisji, w której pełnił funkcję 

Przewodniczącego (dotyczyło to także i Wiceprzewo-

dniczących Komisji), 

- 600 zł miesięczna dieta dla Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy,  

- 1295 zł miesięczna dieta dla Przewodniczącego Rady 

Gminy.  

Powyższe zasady naliczania diet dla radnych 

obowiązywały też w poprzedniej kadencji Rady Gminy 

(2006-2010). 

Na Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2011 r. 

Radni podjęli nową uchwałę Nr 93/X/11 w sprawie 

ustalenia wysokości  diet dla radnych Rady Gminy 

Bulkowo. Przyjęte zmiany weszły w życie od dnia 

01.01.2012 r. Zgodnie z podjętą uchwałą diety radnych 

wynoszą: 

- 400 zł miesięczna dieta dla Przewodniczącego Komisji, 

- 350 zł miesięczna dieta dla radnego, który nie pełni 

funkcji Przewodniczącego Komisji (otrzymuje ją także 

Wiceprzewodniczący Komisji). 

- 1295 zł miesięczna dieta dla Przewodniczącego Rady 

Gminy (bez zmian), 

- 450 zł miesięczna dieta dla Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy (mniej o 150 zł), 

Za nieobecność na posiedzeniu Komisji czy Sesji  

Rady Gminy   radnemu   potrąca się 100 zł za każdą 

nieobecność. Za uczestnictwo w posiedzeniu Komisji 

doraźnej Rady Gminy (powoływane są sporadycznie, 

w tej kadencji posiedzenie takie odbyło się jedynie 

3 razy) dieta wynosi 100 zł za każde posiedzenie. 

Przyjęte w dniu 28.12.2011 r. rozwiązania miały na 

celu spowodowanie oszczędności środków finansowych 

przeznaczanych w budżecie gminy  na diety radnych. Do 

dnia 31.12.2011 r. radni otrzymywali diety w zależności 

od ilości odbytych posiedzeń – im więcej odbywało się 

posiedzeń, tym miesięczne dochody radnych z tytułu 

otrzymywanych diet były wyższe. Obecnie, duża liczba 

posiedzeń wymusiłaby dość wysokie diety. Zmiana 

w sposobie naliczania spowodowała, że częstsza 

obecność niż poprzednio na posiedzeniach nie powoduje 

wzrostu diety.  

Konkurs recytatorski "Pięknie być człowiekiem"

 W dniu 28 marca 2014 roku w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Bulkowie odbyły się gminne 

eliminacje konkursu recytatorskiego "Pięknie być 

człowiekiem". Uczestnikami byli uczniowie  Szkół 

Podstawowych w Bulkowie, Nowych Krubicach, 

Blichowie i Nowych Łubkach oraz młodzież Gimnazjum 

w Bulkowie i w Blichowie.  

 Konkurs organizowany był pod patronatem Wójta 

Gminy Bulkowo Gabriela Graczyka. 

W tym roku dzieci i młodzież wybrały teksty 

mówiące o wolności, nawiązujące do ważnych dla Polski 

rocznic historycznych - związanych z wydarzeniami, 

które kształtowały dzieje państwa, jak również życie 

i działalność wybitnych Polaków. Uczestnicy najczęściej 

recytowali poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 

fragmenty prozy Aleksandra Kamińskiego "Kamienie na 

szaniec", Marii Dąbrowskiej "Tu zaszła zmiana" i inne.  
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 W I grupie wiekowej dzieci wybrały wiersze: 

Doroty Gellner, Marii Konopnickiej i Władysława 

Bełzy. 

 Eliminacje gminne odbyły się w trzech 

kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VI Szkoły Podstawowe 

http://www.bip.bulkowo.pl/


oraz  Gimnazja.  Jury  brało  pod   uwagę   dobór   tekstu, 

interpretację utworów oraz walory artystyczne.  
 

 

    Komisja ogłosiła następujące wyniki: 

W I grupie wiekowej - klasy I-III Szkoły 

Podstawowej: 

I miejsce ex aequo 

- MARIA NAGUSZEWSKA uczennica klasy III Szkoły 

Podstawowej w Blichowie, 

- DARIA PIETRZAK uczennica klasy III Szkoły 

Podstawowej w Bulkowie, 

II miejsce 

- MAJA KONOPIŃSKA uczennica klasy Ib Szkoły 

Podstawowej w Bulkowie, 

III miejsce 

- MIŁOSZ JAKUBOWSKI uczeń klasy II Szkoły 

Podstawowej w Nowych Łubkach, 

 
W II grupie wiekowej - klasy IV-VI  Szkoły 

Podstawowej: 

I miejsce 

- KAROLINA CYTACKA  uczennica klasy VI 

Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach, 

II miejsce 

- MARTA MALON   uczennica klasy V Szkoły 

Podstawowej w Bulkowie, 

III miejsce ex aequo 

- WIGRYNA DOBOSZ uczennica klasy V Szkoły 

Podstawowej w Nowych Krubicach,                 

- NATALIA PĘCHERZEWSKA  uczennica klasy V 

Szkoły Podstawowej w Blichowie.  

           

W  III  grupie wiekowej – Gimnazjum: 

I miejsce ex aequo 

- NATALIA WOJTYLAK uczennica klasy I ZSO 

Gimnazjum w Blichowie, 

- TOMASZ ŻURAŃSKI uczeń klasy IIa  ZSO 

Gimnazjum w Bulkowie, 

II miejsce ex aequo  

- KAROLINA GAWLIŃSKA uczennica klasy IIb ZSO 

Gimnazjum w Bulkowie, 

- DOMINIKA REMBIEWSKA uczennica klasy IIIa 

ZSO Gimnazjum w Bulkowie, 

III miejsce ex aequo 

- PAULINA IZYDORSKA   uczennica klasy IIa  ZSO 

Gimnazjum w Blichowie, 

- PATRYCJA WACHACZYK  uczennica klasy IIIa 

ZSO Gimnazjum w Bulkowie.  

Wójt Gminy Gabriel Graczyk i Dyrektor Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Bulkowie Barbara 

Gruszczyńska-Fałata wręczyli nagrody książkowe oraz 

dyplomy tegorocznym laureatom. 

 
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami. 

Sponsorem uroczystych eliminacji był Bank 

Spółdzielczy w Staroźrebach.  

Dwoje laureatów z każdej grupy wiekowej będzie 

reprezentować naszą gminę na eliminacjach rejonowych 

w Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku. 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy, 

dziękujemy za duży wysiłek, który włożyli, aby by wziąć 

w nim udział oraz życzymy dalszych sukcesów. 
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Projekty realizowane przez Gminę Bulkowo cz. 1

Poniżej przedstawiamy Projekty z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane 

w ostatnich latach w gminie Bulkowo przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie: 
 

„Aktywna integracja w Gminie Bulkowo” 

(realizowany w latach 2012-2014) 

 „Aktywna Integracja w Gminie Bulkowo” to 

projekt systemowy realizowany od 01.05.2012 do 

31.07.2014, Priorytet VII promocja integracji społecznej, 

Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 

integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności 

społeczno-zawodowej 24 osób bezrobotnych i nie 

aktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, a także poprawa ich  konkurencyjności  

w  kontekście  wejścia,  lub  powrotu  na  rynek  pracy 

w  latach  2012-2014. 

 
Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w ramach 

następujących działań: 

1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych; 

2. Warsztat aktywizacji zawodowej; 

 
3. Poradnictwo psychologiczne; 

4. Poradnictwo prawne; 

5. Aktywizacja zawodowa obejmująca kursy i szkolenia 

zawodowe zgodne z diagnozą dostosowaną do 

indywidualnych potrzeb uczestnika, w  tym kursy np. 

prawa jazdy, obsługo kasy fiskalnej; 
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6. Wsparcia asystenta rodziny; 

7. Udział w festynie integracyjnym, Targach Pracy 

i Edukacji oraz w spotkaniu podsumowującym projekt. 

Wartość projektu na lata 2012-2014 to 288 200,00 zł, 

wkład własny Gminy to tylko 10,5 % 
 

„Mieszkańcy Gminy Bulkowo w poszukiwaniu 

nowych perspektyw” 

Kolejnym projektem w ramach PO KL był projekt  

pod nazwą „Mieszkańcy Gminy Bulkowo 

w poszukiwaniu nowych perspektyw”, Priorytet VII 

promocja integracji społecznej, działanie 7.3 Inicjatywy 

lokalne na rzecz aktywnej integracji realizowany od 

01.03.2012r. do 15.10.2012r.  
 

 
 Celem projektu była integracja 15 osób z terenu 

Gminy Bulkowo w zakresie przeciwdziałania 

wykluczeniu społeczno-zawodowemu poprzez cykle 

warsztatów i działań aktywizujących i oddziałujących na 

poprawę komunikacji oraz zachęcanie do działania 

uczestników projektu poprzez zajęcia z art-terapii 

i warsztaty technologii informacyjno-komunikacyjnej  

oraz spotkania z przedsiębiorcami. 
 

Wartość projektu 50 000, 00 zł, 100% środków pochodzi 

ze źródeł zewnętrznych 
 

„Dziś myślimy o jutrze” 

Następnym projektem realizowanym  w gminie 

Bulkowo był projekt pt. „Dziś myślimy o jutrze” 

w okresie od 15.06.2012 do 15.12.2012r., Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na 

obszarach wiejskich. 

Celem projektu było zwiększenie aktywności 

zawodowej i społecznej 16 podopiecznych GOPS 

w Bulkowie w wieku powyżej 50. roku życia poprzez 

cykl szkoleń i kursów ukierunkowanych na rozwój 

wiedzy i umiejętności przydatnych poza rolnictwem. 

Uczestnicy projektu nabywali umiejętności w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej w kierunku 

agroturystyki. 

Wartość projektu 49 996,00 zł, 100% środków pochodzi 

ze źródeł zewnętrznych 



Projekty edukacyjne 

 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające 

kompetencje kluczowe – Kreowanie przyszłości, 

inwestycja w wiedzę i umiejętności” 
Gmina Bulkowo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 

„Nasza Przyszłość” realizuje projekt pn. 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez 

dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – 

Kreowanie przyszłości, inwestycja w wiedzę 

i umiejętności”, współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach POKL, Priorytet 9. Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 

usług edukacyjnych. 

W maju 2013 roku Wójt Gminy Bulkowo Gabriel 

Graczyk podpisał w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania 

Programów Unijnych umowę o dofinansowanie wyżej 

wymienionego projektu o wartości całkowitej 490 

000,00 zł, w tym wkład własny gminy 25 000,00 zł. 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2013 

roku do 28 lutego 2015 roku. 

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans 

edukacyjnych z zakresu kompetencji kluczowych 

i językowych 127 uczniów i uczennic (50 uczennic i 77 

uczniów) w dwóch gimnazjach z terenu gminy Bulkowo. 

W ramach projektu Gimnazjum w Bulkowie oraz 

Gimnazjum w Blichowie realizują: 

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii, fizyki, 

przyrody oraz języków obcych: angielskiego 

i niemieckiego po 100 godzin z każdego przedmiotu,  

- zajęcia sportowo – wychowawcze, 

- zajęcia z doradcą zawodowym oraz psychologiem, 

- 4 wyjazdy na basen dla wszystkich uczestników 

projektu. 

Dla uczestników zajęć zaplanowano również 

w projekcie trzydzieści bardzo ciekawych 

jednodniowych wycieczek tematycznych, zaś dla 20 

najlepszych i najbardziej aktywnych uczestników zajęć 

zorganizowany zostanie 10-cio dniowy obóz naukowy. 

Warto podkreślić, że udział młodzieży gimnazjalnej 

w projekcie jest całkowicie  bezpłatny. 

Oprócz bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych do 

gimnazjów zakupionych zostało dużo nowoczesnych 

pomocy dydaktycznych na łączną kwotę: 58 000,00 zł, 

m.in. mikroskopy cyfrowe, modele układu słonecznego, 

zestawy laboratoryjne, stacje meteo, zestawy do badań 

gleby, zestawy doświadczalne, programy multimedialne, 

sprzęt do prowadzenia zajęć sportowych. Opracowując 

projekt, uwzględniliśmy również bieżące informowanie 

rodziców, uczniów oraz środowiska lokalnego 

o postępach projektu. Wszystkie działania podejmowane 

w ramach projektu, na bieżąco można śledzić na stronie 

internetowej projektu www.bulkowo-stronaprojektu.pl

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 11 lutego 2014 r. w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Blichowie odbyły się Eliminacje 

Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

Do eliminacji gminnych przystąpiło łącznie 14 uczniów 

ze szkół podstawowych (grupa I) oraz 6 gimnazjalistów 

(grupa II).  

W jury konkursu zasiedli: Wójt gminy Bulkowo – 

p. Gabriel Graczyk, Prezes Oddziału Gminnego OSP 

p. Kazimierz Przepiórki, Komendant Gminny OSP 

p. Bogdan Matczak, Radny Gminy p. Krzysztof 

Woźniak, Skarbnik OSP Blichowo p. Wojciech 

Sumliński. 

 O godzinie 10.30  rozpoczęła się część pisemna 

eliminacji   dla   obu    grup    wiekowych.     Uczestnicy  

otrzymali arkusze zawierające 20 zadań zamkniętych (test 

jednokrotnego wyboru ), arkusze dostosowane były do 

grup wiekowych. Czas na pracę pisemną wynosił 

30 minut.   

Po skończeniu przez uczniów  pracy  z arkuszem jury 

przystąpiło do sprawdzenia poprawności odpowiedzi 

i wyłonienia uczestników, którzy przystąpią do 

rozgrywek  finałowych eliminacji gminnych. Spośród 

grupy I do części ustnej zakwalifikowali się następujący 

uczestnicy:  

1. Milena Wojtylak –  Szkoła Podstawowa  im. Armii 

Krajowej w Blichowie, 

2. Aleksandra Musiał – Szkoła Podstawowa 

w  Nowych Łubkach, 

3. Jakub Gronczewski – Szkoła Podstawowa 

w Nowych Łubkach, 

Spośród  grupy II do części ustnej zakwalifikowali 

się następujący uczestnicy: 

1.  Łukasz Raczyński - Gimnazjum w Blichowie, 

2.  Przemysław Raczyński - Gimnazjum 

w Blichowie, 

3.  Tomasz Żurański – Gimnazjum w Bulkowie. 

Strona 5 

http://www.bulkowo-stronaprojektu.pl/


Między częścią pisemną a ustną eliminacji 

organizatorzy konkursu zaproponowali uczestnikom 

udział  w  spotkaniu  z  grupą  ratowników  OSP Bulkowo  

i prezentacji sposobu udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej. Młodzież mogła dokładnie obejrzeć 

wyposażenie ratowników, zadawać pytania dotyczące 

udziału ratowników w różnych akcjach. 

Do rozgrywek finałowych  eliminacji gminnych 

organizatorzy konkursu przygotowali  do losowego 

wyboru zestawy konkursowe zawierające po 3  pytania do 

odpowiedzi ustnej. Za każdą odpowiedź uczestnik mógł 

otrzymać 0 – 3 punkty. Po wylosowaniu zestawu  

uczestnik miał 3 minuty na  przygotowanie się do 

odpowiedzi. Po tym czasie prezentował swoje 

wiadomości  przed jury. 

Po zakończeniu części ustnej  jurorzy ogłosili  wyniki 

eliminacji gminnych Turnieju. 

Grupa I ( szkoła podstawowa): 

I miejsce – Jakub Gronczewski    

II miejsce –  Aleksandra Musiał 

III miejsce –  Milena Wojtylak  

     
 

 

Grupa II (gimnazjum): 

I miejsce – Łukasz Raczyński 

II miejsce – Przemysław Raczyński 

III miejsce – Tomasz Żurański 

 
 

Finaliści eliminacji gminnych konkursu otrzymali 

bardzo wartościowe nagrody rzeczowe oraz dyplomy, 

każdy uczestnik eliminacji  otrzymał  dyplom udziału 

oraz upominek. Opiekunowie  uczestników otrzymali 

dyplomy podziękowania za przygotowanie uczniów do 

udziału w konkursie. 

Ogłoszono imiona i nazwiska uczniów, którzy 

zakwalifikowali się do etapu powiatowego konkursu. 

I tak grupę I reprezentować będzie Jakub Gronczewski 

uczeń Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach. 

Natomiast grupę II  - uczeń Gimnazjum w Blichowie 

Łukasz Raczyński.  

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie 

„Czytam w podróży Herberta” 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie w dniu 

27 marca 2014 roku uczestniczyła w II Edycji 

Ogólnopolskiej Akcji „Czytam w podróży Herberta” 

realizowanej przez  Fundację im. Zbigniewa Herberta.  

Celem akcji jest upowszechnianie twórczości 

Zbigniewa Herberta, podróżnika, autora esejów opartych 

o doświadczenia podróży oraz popularyzacja 

czytelnictwa. Podróż i przejazd środkami komunikacji do 

pracy, szkoły, jest również okazją do nadrobienia 

literackich zaległości. W celu przybliżenia twórczości 

Zbigniewa Herberta w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Bulkowie uczniowie Gimnazjum czytali utwory 

pisarza. Młodzież przedstawiła także życiorys zmarłego 

poety oraz zapoznała się z Jego twórczością. 
 

 

„Tydzień z Internetem”  

W dniu 24 marca 2014 roku do Filii bibliotecznej 

w Blichowie zostały zaproszone dzieci i opiekunowie na 

spotkanie „Co ze mnie wyrośnie”, organizowane 

w  ramach kampanii „Tydzień z Internetem”, które 

dotyczyło informacji o wymarzonych zawodach 

i umiejętnościach. 

Natomiast w dniu 27 marca 2014 roku w Filii 

bibliotecznej  w  Nowych  Łubkach  odbyło się spotkanie  

bibliotecznej w Nowych Łubkach odbyło się spotkanie 

dla osób dorosłych i seniorów „Pole do popisu”, 

organizowane      w      ramach      kampanii      „Tydzień 
Strona 6 



 z Internetem”. Podczas internetowego, przeprowadzo-

nego na żywo wykładu, uczestnicy  dowiedzieli  się,  jak  

korzystać z komputera oraz jak przez Internet zdobywać 

wiedzę  i  kompetencje, które  mogą  być  przydatne  na 

 rynku pracy. Przekonali się, jak pomóc we wskazaniu 

kierunków rozwoju swoim dzieciom czy wnukom, 

sprawdzając również, gdzie szukać informacji 

pomocnych    w    znalezieniu    pracy    i    dlaczego    na  

emeryturze warto zostać wolontariuszem. 

 „Tydzień z Internetem” jest to ogólnoeuropejska 

akcja, wspierana przez Neelie Kroes, Wiceprzewo-

dniczącą Komisji Europejskiej i Komisarz Unii 

ds. Agendy Cyfrowej. Kampania odbyła się już po raz 

czwarty. Celem tegorocznej edycji było pokazanie, jak 

Internet i znajomość nowych technologii pomagają w 

poszukiwaniu pracy. W Polsce kampanię koordynuje 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

(FRSI), prowadząca m.in. ogólnopolski Program 

Rozwoju Bibliotek. 

Relacja z Turnieju Piłki Siatkowej w Bielsku

W dniu 15 marca 2014 r. odbył się Turniej Piłki 

Siatkowej w Bielsku. Gminę Bulkowo  reprezentował 

ZKS Bulkowo-Praga, który zajął II miejsce. W turnieju 

uczestniczyło 10 drużyn z całego powiatu płockiego. 

Poziom tej imprezy sportowej był bardzo wysoki, 

w półfinale reprezentanci gminy Bulkowo po 

fantastycznej grze wyeliminowali ubiegłorocznego 

zwycięzcę tej edycji rozgrywek - Starą Gwardię 

Jaroszewo. Finał z drużyną z Lelic był bardzo 

wyrównany oraz emocjonujący, a gra o zwycięstwo 

toczyła się do ostatniego punktu.  

ZKS Bulkowo-Praga w Bielsku zdobył puchar za II 

miejsce, a przede wszystkim bezcenne doświadczenie. 

Organizatorem turnieju był Wójt Gminy Bielsk - Pan 

Józef Jerzy Rozkosz oraz Zarząd LZS Zryw Bielsk.  

Poradnik interesanta: „Becikowe”

W związku z licznymi pytaniami postanowiliśmy 

przybliżyć charakterystykę spraw załatwianych 

w naszym Urzędzie, rozpoczynamy od procedury 

składania wniosków o jednorazową zapomogę 

z tytułu urodzenia się dziecka. 
Od 1 stycznia 2013 roku zmieniły się zasady 

przyznawania becikowego dla dzieci urodzonych po 

1stycznia 2013 roku. Powyższe zmiany wynikają 

z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych (poz. 1255). 

Zmiany te polegają na tym, że jednorazową 

zapomogę w wysokości 1000 złotych otrzymają rodziny, 

których dochód nie przekracza 1922 złotych netto na 

osobę.   

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka przysługuje:   

•  matce lub ojcu dziecka,  

• opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu 

dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 

nie przekracza kwoty kryterium dochodowego 

określonego w ustawie.  

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa 

się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, 

a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego 

opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka 

przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia 

objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później 

niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek 

złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez 

rozpoznania.  

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli 

członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie 

z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy 

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 

dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym 

stanowią inaczej.  

Niezbędne dokumenty: 

• wniosek o przyznanie świadczenia (do pobrania 

w GOPS Bulkowo, pok. nr 5), 

•    skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,  

•    kopia dokumentu tożsamości rodziców dziecka, 

•    zaświadczenie lekarskie informujące o tym, że 

kobieta pozostawała pod opieką   medyczną nie później 

niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, 

• oświadczenie, że drugi z rodziców nie pobrał 

świadczenia, 

•  zaświadczenie lub oświadczenie członków rodziny 

o wysokości dochodów za rok 2012, zaświadczenie lub 

oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej za 2012 

rok,  dokument potwierdzający uzyskanie lub utratę 

dochodu,  zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości 

gospodarstwa rolnego (jeśli o wsparcie ubiega się osoba 

będąca właścicielem takiego gospodarstwa). 

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Bulkowie, w pokoju nr 5, w razie 

pytań prosimy o kontakt nr tel. 24 265 20 13 wew. 13. 
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Informacje  

Budowa łącznika w ZSO w Bulkowie  

W dniu 24 marca 2014 roku została podpisana 

umowa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą 

„Budowa budynku łącznika pomiędzy budynkiem 

głównym, a budynkiem B Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Bulkowie” przewidzianego do 

realizacji na działce nr 52/1 i 53 położonej 

w miejscowości Bulkowo, gmina Bulkowo. 

Wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu 

nieograniczonego jest firma Global System Marcin 

Balcerzak. Wartość zadania to kwota 193 725,00 zł brutto. 

Zgodnie z umową prace rozpoczną się w dniu 05 maja 

2014 roku, a zakończą do dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Wiosenne żwirowanie dróg  

Informujemy, że w dniu 14 marca 2014 roku został 

rozstrzygnięty przetarg pn. „Bieżące remonty dróg 

gminnych o nawierzchni żwirowej w 2014 roku” 

w ramach I etapu wiosennej naprawy dróg na terenie 

gminy Bulkowo, na które przeznaczone będzie 250 

wywrotek żwiru (ok. 5 000 ton) 

Wartość  zadania   to   kwota  99  630,00  zł  brutto,  

a  jego wykonawcą jest firma Usługi 

Transportowe Wydobycie Żwiru i Piasku Marek 

Przeradzki ul. Osiedlowa 5, 09-454 Bulkowo. 

Propozycję odcinków dróg wymagających remontu 

można zgłaszać do Gospodarki Komunalnej przy 

Urzędzie Gminy w Bulkowie, tel. 24 265 20 13 wew. 12

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry

Zjawiskiem powszechnie obserwowanym na terenie 

kraju, w tym także w niektórych rejonach  gminy 

Bulkowo jest wzrost liczebności populacji bobrów, które 

czynią duże szkody zarówno w uprawach rolnych, czy 

też w drzewostanie. 

Pragniemy przypomnieć, że za szkody wyrządzone 

przez bobry w gospodarstwach rolnych, leśnych 

i rybackich odpowiada Skarb Państwa, w imieniu 

którego działa Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska – przedmiotowe sprawy  reguluje art. 126 

ust. 1 ustawy z 16  kwietnia 2004 r o ochronie przyrody  

( tj.  Dz. U .z 2013r, poz. 627 ze  zm.). 

Aby  uzyskać  rekompensatę   za  szkody  wyrządzone  

na terenie naszej gminy  przez bobry, należy złożyć 

stosowny wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska – Wydział Spraw Terenowych II 

w Płocku, ul. 3-go Maja 16, pokój 16 i 17,  tel. 24 262 

05 34.  

Do wniosku należy załączyć fragment mapki 

ewidencyjnej działek, na których wystąpiła szkoda, 

uproszczony wypis z  rejestru gruntów oraz ewentualnie 

ksero umowy dzierżawy – w przypadku dzierżawienia 

gruntów. Oględzin i szacowania szkód wyrządzonych 

przez bobry, a także ustalenia wysokości odszkodowania 

i jego wypłaty dokonuje Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska.
 

Chrońmy swoje dokumenty oraz dane osobowe

Chrońmy swoje dokumenty oraz dane osobowe. 

Przypominamy o konieczności ochrony swoich danych 

osobowych oraz dokumentów tożsamości. 

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym 

tożsamość i nikt nie może tego dokumentu zatrzymać, 

chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego 

uregulowania zawartego w przepisach prawa. 

Bezprawne są również wszelkie żądania 

pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”, które 

mogą prowadzić do nieuczciwego wykorzystania danych 

osobowych. 

Informujemy, że w wypadku utraty dokumentu tj. 

zgubienia lub kradzieży należy fakt ten niezwłocznie 

zgłosić w urzędzie gminy, a poza granicami kraju 

w urzędzie konsularnym. 

Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony 

w systemie informatycznym co zapobiegnie 

nieuczciwemu jego wykorzystaniu. 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która 

utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić 

w  dowolnym banku. Zostanie to odnotowane w systemie 

informatycznym do którego mają dostęp wszystkie 

banki. Skutkować to będzie uniemożliwieniem 

zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę 

z wykorzystaniem danych osobowych osoby 

poszkodowanej.
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