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IX Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

W dniu 8 listopada 2019 r. odbyły się kolejne, dziewiąte już 

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości. 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod tablicą 

upamiętniającą ofiary II Wojny Światowej w Blichowie, 

w miejscu aresztu podczas okupacji hitlerowskiej, po czym 

wszyscy udali się do Kościoła Parafialnego na Mszę Świętą 

koncelebrowaną przez ks. Kanonika Włodzimierza 

Dzieńkowskiego – Proboszcza Parafii Św. Anny w Blichowie 

i ks. Andrzeja Konwerskiego – Proboszcza Parafii Przemienienia 

Pańskiego w Daniszewie. Dalsza część uroczystości miała miejsce 

w SP w Blichowie, która była gospodarzem tegorocznych 

obchodów. Uczniowie oraz absolwenci szkoły zaprezentowali 

niesamowity program artystyczny pn. „Róża Polska”. Program 

artystyczny został przygotowany profesjonalnie, z wielkim sercem 

i mnóstwem pracy włożonym przez każdego. To była wspaniała 

lekcja patriotyzmu. Na zakończenie odbyło się ognisko 

poprowadzone przez 44. DSH „Sfora” w Blichowie. W tym dniu 

swoją obecnością zaszczycili nas: Maciej Małecki – Poseł na Sejm 

RP oraz Jolanta Majchrzak – przedstawiciel biura Europosła 

Zbigniewa Kuźmiuka. Serdecznie dziękujemy gościom oraz 

wszystkim zaangażowanym w organizację tak wspaniałych 

obchodów. 
   (dokończenie na str. 2)   

                                                           

Wyjątkowość Świąt Bożego Narodzenia to cudowna magia niosąca 

ze sobą radość oraz spokój serca. 

Wszystkim sympatykom, przyjaciołom oraz mieszkańcom Gminy Bulkowo 

składamy moc najserdeczniejszych życzeń wszelkiej pomyślności, 

nieocenionego zdrowia oraz radosnych spotkań przy wigilijnym stole. 

Niechaj Maluśki Jezusek napełni wszystkich nadzieją, miłością i wiarą 

oraz obudzi w Nas wzajemną życzliwość. 

Nowy 2020 Rok niech zaś upłynie pod znakiem niesłabnącej pogody ducha 

 i samych sukcesów podczas realizacji osobistych zamierzeń.

 

             Przewodniczący Rady Gminy                     Wójt Gminy Bulkowo   

                   Andrzej Krokowski                                  Gabriel Graczyk 

                       wraz z Radnymi                                  wraz z pracownikami
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(program artystyczny pn. „Róża Polska” w wykonaniu uczniów SP Blichowo) 

Diamentowe i Złote Gody w Gminie Bulkowo 

„Diamentowe i Złote Gody” to wyjątkowe 

wydarzenie, które jest symbolem wzajemnej wierności 

i miłości małżeńskiej. To wspaniały wzór mądrego życia 

i przykład dla młodych osób zakładających rodziny. Każdy 

Jubileusz jest okazją do świętowania, ale na szczególną 

uwagę  zasługują  tak  wspaniałe  rocznice  jak  60-cio,  czy 

50-cio lecie pożycia małżeńskiego. Właśnie taka piękna 

uroczystość miała miejsce 25 października 2019 roku 

w Gminie Bulkowo, gdzie swoje święto obchodziło 9 par: 

Diamentowe Gody obchodzili Państwo: 

1. Daniela i Henryk Łaszkiewicz 

2. Jadwiga i Jan Bandych 

Złote Gody obchodzili Państwo: 

1. Gabriela i Zbigniew Ciarkowscy 

2. Barbara i Wiesław Grabowscy 

3. Teresa i Tadeusz Krysiewicz 

4. Zofia i Jan Pęcherzewscy 

5. Genowefa i Józef Strzelczak 

6. Rozalia i Stanisław Walczak 

7. Marianna i Jan Wiśniewscy 

W tej wyjątkowej uroczystości uczestniczyli również 

Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk oraz 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bulkowo Jarosław 

Matuszewski, którzy skierowali pod adresem Jubilatów 

serdeczne gratulacje oraz słowa uznania i podziękowania za 

długoletnie pożycie małżeńskie, będące 

przykładem dla młodych pokoleń, życząc 

kolejnych pięknych wspólnych lat w zdrowiu 

i otoczeniu najbliższych. 

Po okolicznościowym wystąpieniu 

Kierownika USC Roberta Wiśniewskiego, 

który podkreślił, że szczęśliwe małżeństwo 

jest wspólną zasługą obydwojga małżonków 

Jubilaci złożyli tradycyjne ślubowanie. 

W dowód społecznego uznania dla trwałości 

małżeństwa i rodziny Wójt Gminy Bulkowo 

udekorował pary medalami przyznanymi 

przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za 

długoletnie   pożycie  małżeńskie.  Wszystkie 
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pary otrzymały listy gratulacyjne, pamiątkowe księgi oraz 

kwiaty. 

Diamentowym i Złotym Jubilatom życzymy dalszych 

szczęśliwych lat spędzonych w zdrowiu i spokoju. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



„Dzień Seniora na wesoło”

W dniu 16 listopada 2019 r. w ramach projektu „Bony 

dla Seniorów” realizowanego przez grupę „Seniority” odbył 

się „Dzień Seniora na wesoło” połączony obchodami 

Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Celem projektu było 

podniesienie poziomu integracji społecznej seniorów dzięki 

uczestnictwu w cyklu warsztatów teatralnych, podczas 

których została przygotowana akademia. Dzięki tej 

inicjatywie wzmocniła się współpraca osób starszych. 

Grupa seniorów realizowała projekt od połowy 

października.  Dzięki współpracy z Biblioteką w Bulkowie 

i sfinansowaniu warsztatów teatralnych odbyło się pięć 

spotkań, podczas których „Seniority” pod okiem 

instruktorki Elżbiety Śmigielskiej dzielnie ćwiczyły 

choreografię, szlifowały piosenki oraz wiersze. Na ten 

wyjątkowy dzień został przygotowany scenariusz 

o tematyce hiszpańsko-bulkowskiej.  

Podczas Dnia seniora na wesoło w Bulkowie, po 

części oficjalnej swój występ rozpoczęły Seniorki, które 

w pięknych strojach zaprezentowały się w rytmach piosenki 

„Seniorita”. Następnie poprzez ciekawe opisy oraz zdjęcia, 

zostało zaprezentowane zestawienie Hiszpanii i Bulkowa. 

Na zakończenie tej części została zaśpiewana piosenka, 

która została specjalnie napisana pt. „Wiwat Bulkowo”. 

Następnie goście zostali zaproszeni do wspólnego tańca. 

W iście hiszpańskich humorach odbył się również drugi 

występ, jakim był taniec do piosenki „Bailando”. Następnie 

wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego zaśpiewania 

piosenki „Wiwat Bulkowo” 

W podziękowaniu za wspaniały występ oraz wspólne 

działania Grupa „Seniority” w składzie:  Elżbieta Graczyk, 

Barbara Gruszczyńska-Fałata, Barbara Jakubowska, Hanna 

Piątkowska, Renata Klimkiewicz, Halina Bogdan, Elżbieta 

Śmigielska oraz Tadeusz Jankowski zostali odznaczeni 

medalami „Super Seniority” oraz upominkami, które 

wręczyli Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk oraz   

Dyrektor Biblioteki Natalia Maćkiewicz. 

Podczas dalszej części wieczoru, w rymie dawnych 

utworów odbyła się prywatka połączona z zabawami 

łączącymi Polskę i Hiszpanię, np. kastaniety i balony, 

haftowanie serwetek, taniec flamenco czy też różnego 

rodzaju gry, które jeszcze bardziej zintegrowały Seniorów 

z Bulkowa. Dziękujemy wszystkim osobom, które 

zaangażowały się w pomoc i przygotowanie tego 

wydarzenia. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt został dofinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” 

realizowanego przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. 
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Z życia biblioteki...                 

                                                 Pracownia Orange w Bulkowie Narodowe Czytanie i Noc Bibliotek w Bulkowie
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W dniu 4 października 2019 r. odbyła się Noc 

Bibliotek w Bulkowie. W tym roku wyjątkowo w  Remizie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie.  Zanim odbyło się 

oficjalne powitanie, zaprosiliśmy naszych gości do zabawy 

teatralnej pt. „Katarynka”, którą przygotowała klasa VB ze 

Szkoły Podstawowej w Bulkowie pod okiem Iwony 

Przedpełskiej oraz Elżbiety Śmigielskiej. Przybyli goście 

byli nie tylko widzami, ale i uczestnikami tego spektaklu, 

który zabrał nas do świata XIX wieku. Zaczęło się od ulicy 

Miodowej, następnie każdy przeszedł przez okno, by 

zobaczyć z bliska życie bohaterów noweli. Kataryniarz 

bawił, niewidoma dziewczynka wzruszała. Natomiast 

widzowie mogli przez chwilę wczuć się w jej sytuację, gdy 

z zawiązanymi oczyma szli na swoje miejsca pod opieką 

młodych aktorów. Zakończeniem spektaklu był wspólny 

taniec. W spektaklu zostały wykorzystane zdjęcia wykonane 

przez dzieci podczas warsztatów malowania światłem. 

 
Po części artystycznej odbyła się kolejna, już 

8 odsłona Narodowego Czytania, do którego w tym roku 

Para Prezydencka zaproponowała jako lekturę „Nowele 

Polskie”. Wspólne czytanie rozpoczął Wójt Gminy 

Bulkowo Gabriel Graczyk przybliżając fragment noweli 

Henryka Rzewuskiego pt. „Sawa” (z cyklu: Pamiątki 

Soplicy).  

 
Następnie został zaprezentowany utwór Marii 

Konopnickiej pt. „Dym” przez Bożenę Szewczyk – 

Ciepłuchę, nauczycielkę języka polskiego ze Szkoły 

Podstawowej w Nowych Łubkach. Kolejno fragment 

utworu pt. „Sachem” Henryka Sienkiewicza odczytał 

Sekretarz Gminy Bulkowo  Tomasz  Kolczyński.  Następnie  



Elżbieta Graczyk przedstawicielka koła seniorów 

w Bulkowie, przybliżyła fragment „Orki” Władysława 

Reymonta. Dalej przedstawiciele uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Blichowie z udziałem Wiesławy Osiak - 

bibliotekarki zaprezentowali fragment nowelki „Dobra 

Pani” Elizy Orzeszkowej. Na zakończenie delegacja 

uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach 

przytoczyła fragmenty opowiadania „Mój ojciec wstępuje 

do strażaków” Brunona Schulza oraz nowelę 

pt. „Rozdzióbią nas kruki, wrony...” Stefana Żeromskiego. 

Następnie wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek 

oraz zwiedzanie wystawy „Moniuszko” poświęconej 

twórczości wybitnego kompozytora pedagoga, ojca polskiej 

opery narodowej z okazji 200. rocznicy urodzin. 

W międzyczasie można było wziąć udział w akcji 

społecznej pt. „Podaruj wiersz”, która została przygotowana 

przez Fundację im. Zbigniewa Herberta i polegała na 

wybraniu wiersza dla konkretnej osoby, przepisaniu go 

odręcznie na przygotowanej karcie papeterii, a następnie 

podarowaniu tego przepisanego wiersza wybranej osobie. 

Można było także zagrać w „Flirt z Markiem Hłasko”. 

 
W kolejnej części wieczoru odbyła się Noc Bibliotek, 

która w tym roku odbywała się pod hasłem „Znajdźmy 

wspólny język”, podczas której goście zostali zaproszeni do  

wspólnych  rozmów. Dzięki  ponumerowanym  ex  librisom,  

które uczestnicy otrzymali na samym początku wieczoru, 

mieli za zadanie odnaleźć swoją grupę. Dzięki temu 

utworzyło się pięć międzypokoleniowych grup, a tematem 

rozmów, które się toczyły były ciekawe historie. Dzięki 

temu najpierw w grupach, następnie na forum zebrani 

usłyszeli historie śmieszne, ciekawe i „przerażające”. Dzięki 

temu było dużo radości, żartów, a także dzielenia się wiedzą 

Seniorów z młodym pokoleniem. Na zakończenie nie 

zabrakło wspólnego pamiątkowego zdjęcia. 

Dziękujemy wszystkim lektorom Narodowego 

Czytania oraz uczestnikom Nocy w Bibliotece za obecność 

i zaangażowanie się w akcję: Wójtowi Gminy, 

Sekretarzowi, nauczycielom oraz uczniom ze Szkoły 

Podstawowej w Blichowie oraz Nowych Łubek, wspaniałej 

reprezentacji seniorów z Przewodniczącym Koła 

Tadeuszem Jankowskim na czele, czytelnikom oraz 

Pracownikom biblioteki. W szczególności swoje 

podziękowania kierujemy do wspaniałej grupy teatralnej 

z klasy VB SP Bulkowo, która pod opieką Elżbiety 

Śmigielskiej i Iwony Przedpełskiej pracowała nad 

spektaklem podczas ostatnich tygodni. Podziękowania 

kierujemy również do Prezesa OSP w Bulkowie Piotra 

Kaźmierowskiego za pomoc techniczną. 
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Inwestycje oraz projekty 

Utworzenie nowej pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach

W dniu 11 października 2019 r. Wójt Gminy 

Bulkowo Gabriel Graczyk wraz ze Skarbnik Małgorzatą 

Atleńską uczestniczyli w podpisaniu umowy na realizację 

zadania pn. „Utworzenie nowej pracowni językowej 

w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach”. Pozyskane 

dofinansowanie w kwocie 40 500,00 zł pochodzi ze 

środków Województwa Mazowieckiego, a wkład własny 

Gminy Bulkowo to 23 860,00 zł.  

W ramach zadania zostanie wyremontowana sala, 

wymienionych zostanie 6 okien oraz ułożona nowa 

podłoga. Dzięki realizacji zadania, utworzonych będzie 

16     świetnie      wyposażonych,       nowych       stanowisk  

uczniowskich do nauki języków obcych.  

 
 „Rozbudowa dróg gminnych nr 290413W oraz 290414W relacji Bulkowo – Gniewkowo – Pilichowo” 

W dniu 28 października 2019 r. Wójt Gminy Bulkowo 

Gabriel Graczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 

Bulkowo Małgorzaty Atleńskiej podpisali umowę na 

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota 

dofinansowania to 1 374 039,00 zł czyli 75 % wartości 

projektu zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych 

nr 290413W oraz 290414W relacji Bulkowo – Gniewkowo 

– Pilichowo” o łącznej długości 3,145 km. 

 Zakres prac obejmuje rozbudowę drogi żwirowej na 

drogę o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m 

z mijankami wraz z wykonaniem poboczy z mieszanki 

kamiennej o szerokości 2 x 1,0 m. Przewidziany jest 

również remont istniejących zjazdów oraz wykonanie 

odwodnienia drogi. W ramach realizacji zadania docelowo 

przebudowane będą również trzy skrzyżowania. 

W postępowaniu przetargowym wykonawcą zadania 

została wyłoniona firma DROG-BET Marcin Głuchowski 

ul. Gawłowska 179 A, 96-500 Sochaczew, wartość 

wybranej oferty to kwota brutto 1 351 151,87 zł. 

Rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze w 2019 r., 

a zakończenie do 31 sierpnia 2020 r. 

„Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” 

 

 
 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i budżetu państwa. 

Dobiegł końca projekt pn. „Ja w Internecie. Program 

szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, 

w ramach którego przeprowadzono 10 szkoleń, 

w następujących blokach tematycznych: 

– „Rodzic w Internecie”, 

– „Mój biznes w sieci”, 

– „Moje finanse i transakcje w sieci”, 

– „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, 

– „Rolnik w sieci”. 

Szkolenia   odbywały   się   w   Szkole   Podstawowej  

w Nowych Łubkach w każdy weekend od końca lipca do 

końca września, a wzięło w nich udział 120 uczestników. 

Dzięki realizacji projektu SP w Nowych Łubkach 

wzbogaciła się o 12 laptopów, których uroczyste wręczenie 

nastąpiło po ślubowaniu pierwszoklasistów w dniu 

11 października 2019 r. Jest to piękny owoc współpracy 

całej społeczności szkolnej i urzędu gminy. 

Wartość projektu to kwota 67 200,00 zł, bez wkładu 

własnego z budżetu Gminy Bulkowo. Zadanie realizowane 

było w okresie 22.01.2019 r. – 12.10.2019 r. 
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Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 

Zakończone zostały prace w ramach trzech zadań realizowanych z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Sołectw” MAZOWSZE 2019 dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W tym roku 

Gmina Bulkowo aplikowała o środki dla 3 sołectw. Maksymalna możliwa kwota wsparcia dla jednego sołectwa to 

10 000,00 zł, pozostała kwota to środki pochodzące z budżetu Gminy Bulkowo. Ze środków własnych sfinansowane 

zostały również koszty wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, inspektorów nadzoru oraz tablic 

pamiątkowych. 

 Sołectwo Bulkowo

W sołectwie Bulkowo w ramach realizacji przedmiotowego zadania zakupiono stoły, krzesła i parawany na salę 

w świetlicy OSP w Bulkowie oraz szafki do zaplecza kuchennego. Koszt całego zadania wyniósł 20 204,90 zł, natomiast 

kwota 10 204,90 zł to środki z budżetu Gmina Bulkowo. 

     

Zadanie pn. ”Zakup wyposażenia do świetlicy OSP w Bulkowie„ współfinansowano przy pomocy środków z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. 

Sołectwo Włóki  

W sołectwie Włóki wykonano ogrodzenie działki gminnej nr 165/3, na której znajduje się Świetlica Wiejska, Punkt 

Przedszkolny oraz Punkt Porad Prawnych. Została również zagospodarowana część terenu poprzez zakup i montaż 

drewnianej altany. Będzie ona służyła mieszkańcom sołectwa do organizowania w sezonie wiosenno-letnim spotkań 

integracyjnych mieszkańców. Wartość inwestycji wyniosła 32 000,00 zł, środki własne Gminy Bulkowo to kwota 

22 000,00 zł. 

     
Zadanie pn. ”Ogrodzenie działki gminnej numer ew. 165/3 w m. Włóki wraz z zagospodarowaniem terenu” 

współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. 

Sołectwo Worowice 

W sołectwie Worowice został wykonany plac 

zabaw przy Punkcie Przedszkolnym. W ramach 

zadania ustawiono cztery urządzenia zabawowe, 

które dostarczyła i zamontowała firma zewnętrzna, 

natomiast pozostałe prace wykonali Pracownicy 

Gospodarki Komunalnej. Utworzenie placu zabaw 

pozwoli na aktywne spędzanie czasu na świeżym 

powietrzu zarówno przedszkolakom jak również 

innym dzieciom z Worowic i okolicy. Wartość 

zadania to kwota 25 168,72 zł, środki własne Gminy 

Bulkowo to 15 415,72 zł. 

Zadanie pn. ”Budowa Placu zabaw w Worowicach„ współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. 
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 Zakupiony sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Do druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych 

w Bulkowie, Blichowie oraz Nowych Łubkach trafił kolejny 

sprzęt. W ramach programu „Wyposażenie jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich 

w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie 

bojowe, z wyłączeniem zakupu wozów strażackich” 

zakupiono: 

- OSP Bulkowo – ubranie specjalne typu NOMEX 3 szt. 

oraz buty strażackie 3 szt. za łączną kwotę 6 400,00 zł, 

w tym kwota dofinansowania wyniosła 6 320,00 zł, 

- OSP Blichowo – ubranie specjalne typu NOMEX 3 szt. 

oraz ubranie koszarowe 4 szt. za łączną kwotę 

dofinansowania 6 220,00 zł, 

- OSP Nowe Łubki – ubranie specjalne typu NOMEX 3 szt., 

buty strażackie 2 szt. oraz czujnik bezruchu za łączną kwotę 

6 800,00 zł, kwota dofinansowania wyniosła 6 618,00 zł. 

Gmina Bulkowo pozyskała również środki z Powiatu  

Płockiego w ramach III EDYCJI PROGRAMU pn. „Zakup 

sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2019”. 

Dofinansowanie w kwotach po 5 000,00 zł dla każdej 

z jednostek otrzymały: OSP Bulkowo, OSP Blichowo oraz 

OSP Nowe Łubki, a wkład własny Gminy Bulkowo oraz 

Jednostek OSP wyniósł kolejno: 281,00 zł, 1300,00 zł oraz 

194,00 zł 

Zakupiony sprzęt: 

- OSP Bulkowo: ubranie specjalne, buty, mundur strażacki 

2 szt., mundur koszarowy 2 szt.,  

- OSP Blichowo: pompa do brudnej wody,  

- OSP Nowe Łubki: hełm strażacki 3 szt., rękawice, mundur 

strażacki 4 szt.  
Zakupiony sprzęt na pewno przez długi czas będzie 

służył naszym druhom i przyczyni się do poprawy 

zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy 

Bulkowo i Powiatu Płockiego. 

Kwalifikowany Kurs Pierwszej Pomocy przeznaczony dla strażaków ratowników z OSP 

W dniu 16 listopada 2019 r. zakończył się 

organizowany na terenie Naszej Gminy Kwalifikowany 

Kurs Pierwszej Pomocy przeznaczony dla strażaków 

ratowników z OSP. W ramach zajęć druhowie pozyskali 

wiedzę i umiejętności praktyczne do udzielanie pomocy 

osobom poszkodowanym w różnego typu zdarzeniach. Kurs 

realizowany był ze środków pochodzących z budżetu 

państwa w ramach programu „Dofinansowanie jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych 5000+”. W kursie gościnnie 

brali udział również druhowie z Gmin Słupno i Bodzanów.  

Dziękujemy      Dyrekcji       Szkoły      Podstawowej  

w Nowych Łubkach za udostępnienie budynku szkoły na 

czas przeprowadzenia kursu. 

 

Projekt „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego" 

 
 

 

Gmina Bulkowo/Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bulkowie z dniem 2 stycznia 2020 r. 

rozpoczyna w partnerstwie z Powiatem Płockim/Powia-

towym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku realizację 

projektu pn. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-

zawodowego mieszkańców powiatu płockiego". Przyczyną 

przystąpienia Gminy Bulkowo/Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bulkowie do realizacji w/w projektu wraz 

z Powiatem Płockim/Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Płocku jako Partnerem Wiodącym, jest 

możliwość podjęcia wspólnych działań na rzecz 

mieszkańców powiatu płockiego, w tym mieszkańców 

Gminy Bulkowo, mających na celu aktywizację społeczno-

zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. 

O projekcie „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-

zawodowego mieszkańców powiatu płockiego":  

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: IX 

- Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO  
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WM 2014-2020:   9.1 – Aktywizacja  społeczno-zawodowa  

osób    wykluczonych    i    przeciwdziałanie     wykluczeniu  

społecznemu. 

Instytucja,  w  której  złożono  wniosek   o  dofinansowanie: 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

w Warszawie. 

Tytuł projektu: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno- 

zawodowego mieszkańców powiatu płockiego"  

Beneficjent projektu: Powiat Płocki/Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Płocku. 

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Płocku. 

Partner nr 1: Gmina Bielsk/Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bielsku 

Partner nr 2: Gmina Bulkowo/Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bulkowie 

Cel główny projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie 

poprzez aktywizację społeczną i zawodową 135 osób 

z terenu powiatu płockiego zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym  w  okresie  od  02.01.2020 r.  do 

  



31.12.2022 r. 

Cele    szczegółowe   projektu:    podniesienie    kwalifikacji  

zawodowych   u   51  osób   z   terenu   powiatu    płockiego,  

podniesienie umiejętności społecznych umożliwiających 

powrót na rynek pracy u 135 osób z terenu powiatu 

płockiego,      zwiększenie      samodzielności,      zaradności  

i  poczucia własnej  wartości  u  135 osób  z  terenu  powiatu 

płockiego, zwiększenie integracji środowiskowej u 135 osób 

z terenu powiatu płockiego, wzrost świadomości 

o korzyściach płynących z edukacji u 84 osób z terenu 

powiatu płockiego, wzrost umiejętności komunikacyjnych 

u 135 osób z terenu powiatu  płockiego, podniesienie 

kompetencji życiowych i umiejętności  społecznych u 135 

osób z terenu pow. płockiego. 

Grupa docelowa objęta wsparciem:  

1. Partner Wiodący (PCPR w Płocku) -75 osób, w tym 45 

osób przebywających w pieczy zastępczej lub 

opuszczających pieczę zastępczą w wieku 15-25 lat oraz 30 

osób z niepełnosprawnością w wieku aktywności 

zawodowej z terenu powiatu płockiego tj. (w 2020 roku - 15 

osób przebywających w pieczy zastępczej lub 

opuszczających pieczę zastępczą oraz 10 osób 

z niepełnosprawnością; w 2021 roku - 15 osób 

przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających 

pieczę zastępczą oraz 10 osób z niepełnosprawnością; 

w 2022 roku - 15 osób przebywających w pieczy zastępczej 

lub opuszczających pieczę zastępczą oraz 10 osób 

z niepełnosprawnością). 

2. Partner nr 1 (GOPS w Bielsku) - 30 osób w wieku 

aktywności zawodowej korzystających z pomocy Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bielsku, w tym 6 osób 

z niepełnosprawnością tj. (w 2020 roku - 10 osób, w tym 

2 osoby z niepełnosprawnością; w 2021 roku - 10 osób, 

w tym 2 osoby z niepełnosprawnością; w 2022 roku -10 

osób, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością). 

3. Partner nr 2 (GOPS w Bulkowie) - 30 osób w wieku 

aktywności zawodowej korzystających z pomocy Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bulkowie, w tym 6 osób 

z niepełnosprawnością tj. (w 2020 roku - 10 osób, w tym 

2 osoby z niepełnosprawnością; w 2021 roku - 10 osób, 

w tym 2 osoby z niepełnosprawnością; w 2022 roku - 10 

osób, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością). 

Zadania zaplanowane do realizacji w projekcie: 

1.   Diagnoza predyspozycji i potrzeb uczestników, kontrakt 

socjalny, ścieżka reintegracji. 

2.   Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i  odpowie-

dzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego. 

3.   Szkolenia lub/i kursy zawodowe. 

4.   Indywidualne poradnictwo zawodowe. 

5.   Piknik integracyjny. 

6.   Warsztaty z zakresu autoprezentacji. 

Okres realizacji projektu: od dnia 02.01.2020 r. do dnia 

31.12.2022 r. 

Wartość projektu ogółem: 1.161.780,00 zł 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:  915.780,00 zł 

Rekrutacja do I edycji projektu zaplanowana jest na styczeń 

2020 r. 

Projekty realizowane dla osób pozostających bez zatrudnienia 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie 

przy współpracy z firmą NS KONSULTING z/s 

w Lublinie w 2019 roku rozpoczął realizację dwóch 

projektów pn. „Z myślą o rodzinie”  oraz pn. „ABC – 

Aktywnym Być Czas!”. Projekty realizowane są dla 

24 mieszkańców Gminy Bulkowo, którzy pozostają bez 

zatrudnienia.  

Ideą podjętych działań jest aktywizacja społeczno–

zawodowa 24 uczestników projektów, nabycie nowych 

kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na 

zatrudnienie,    oraz   wsparcie    ze    strony   psychologa,  

prawnika, doradcy zawodowego i pośrednika pracy. 

Udział uczestników projektu w niniejszych działaniach 

przyczyni się do nabycia umiejętności w kreowaniu 

przyszłej drogi zawodowej, w pokonywaniu barier 

mentalnych napotykanych na drodze do zatrudnienia oraz 

w kreowaniu wizerunku zawodowego.   

 Mieszańcy Gminy Bulkowo, którzy są 

zainteresowani udziałem w przyszłych projektach  - 

proszeni są o zgłoszenie się do pracowników Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie pod numerem 

tel. 24 265 20 13 wew. 13. Zapraszamy. 

Prace Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy

Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy 

Bulkowo wykonała jesienne profilowanie dróg żwirowych 

w granicach administracyjnych Gminy, natomiast w ramach 

bieżącej konserwacji dróg asfaltowych wykonano prace 

polegające na likwidacji ubytków w nawierzchniach 

bitumicznych masą asfaltową układaną na zimno. Ponadto, 

z uwagi na liczne akty wandalizmu, pracownicy Gospodarki 

Komunalnej dokonali przeglądu oraz poprawy uszkodzo-

nego oznakowania przy drogach, a także wiat 

przystankowych. Wykonane zostały również prace 

porządkowe związane z koszeniem traw na gminnych 

terenach zielonych oraz rowów przy drogach. 

Jako administrator gminnych obiektów budowlanych 

Gospodarka Komunalna dokonała czyszczenia rynien z liści 

i drobnych gałęzi na budynkach Punktu Przedszkolnego 

w Worowicach oraz we Włókach.   

W celu zmniejszenia kosztów wykonania Placu zabaw 

w Worowicach w ramach zadania realizowanego 

z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” 

MAZOWSZE 2019 pracownicy Gospodarki Komunalnej 

wykonali korytowanie placu, ułożyli obrzeża, nawieźli 

piasek, następnie zniwelowali wokół teren ziemią oraz 

posiali trawę. 
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Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bulkowo w 2019 roku - 

druga edycja” 

 
W dniu 29 października 2019 r. Gmina Bulkowo 

zawarła umowę nr 0727/19/OZ/DA z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania 

pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Bulkowo w 2019 roku – druga 

edycja” w formie dotacji w wysokości 44 000,00 zł, co 

stanowi 100% kosztu kwalifikowanego brutto zadania. 

W ramach zadania zostało odebranych i zutylizowanych 

110 Mg wyrobów azbestowych. Azbest pochodził z pokryć 

dachowych budynków będących własnością osób 

fizycznych nieprowadzących  działalności gospodarczej 

oraz rolników. Wykonawcą zadania była firma Środowisko 

i Innowacje Sp. z o.o., która przekazała do 

unieszkodliwienia odebrane z Gminy Bulkowo odpady 

zawierające azbest na składowisko odpadów. 

Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest 

jest jednym z zadań priorytetowych dla Gminy Bulkowo. 

W okresie od 2013 do 2019 roku usunięto 

i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest o łącznej 

masie 505,757 Mg. Włókna azbestowe są substancją 

stwarzającą    szczególne     zagrożenie     dla     środowiska  

i zdrowia człowieka m.in. powodują choroby układu 

oddechowego, a także mają działanie rakotwórcze. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest przynosi nie 

tylko korzyści społeczne, ale także ekonomiczne 

i ekologiczne, polegające na zmniejszeniu emisji włókien 

azbestu. Przyczynia się to również do poprawy ochrony 

zdrowia mieszkańców gminy Bulkowo oraz wyglądu 

zewnętrznego (estetyki) obiektów budowlanych i ich stanu 

technicznego. Realizacja tego zadania przyczynia się do 

tworzenia właściwych warunków zdrowotnych dla 

obecnych i przyszłych pokoleń oraz pozytywnie wpływa na 

stan środowiska naturalnego.  

W ramach przyznanej dotacji przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie właściciele nieruchomości z terenu gminy 

Bulkowo mają możliwość spełnić wymagania określone 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 

2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 

wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania 

i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub 

są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. Należy 

pamiętać, że każdy właściciel nieruchomości 

wykorzystujący wyroby zawierające azbest jest 

zobowiązany na mocy w/w rozporządzenia składać do 

Wójta Gminy Bulkowo „Informację o wyrobach 

zawierających azbest” corocznie w terminie do 31 stycznia. 

Warto podkreślić, że w/w informacja jest niezbędna przy 

ubieganiu się o dofinansowanie na utylizację wyrobów 

azbestowych stanowiących pokrycia dachowe. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do skorzystania 

z bezpłatnego odbioru wyrobów azbestowych w kolejnych 

latach.

 Tablica informacyjna Urzędu Gminy Bulkowo

Wójt Gminy Bulkowo 

Gabriel Graczyk pokój nr 19 wew. 19 wojt@bulkowo.pl 

Referat Planowania, Rozwoju i Spraw Administracyjnych 

Pracownik Stanowisko Nr pokoju 
Nr telefonu 

(wew.) 
Adres e-mail 

Tomasz Kolczyński 
Sekretarz Gminy, 

Kierownik Referatu 
11 15 sekretarz@bulkowo.pl 

Aleksandra Kasztelan 
Zastępca Kierownika 

Referatu 
13 18 a.kasztelan@bulkowo.pl 

Katarzyna Gawłowska 
Inspektor  

ds. edukacji 
9 17 k.gawlowska@bulkowo.pl 

Bartosz Wójtewicz 

Młodszy referent 

ds. organizacyjnych, 

promocji i sportu 

10 20 b.wojtewicz@bulkowo.pl 
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Danuta Gałczyńska 

Młodszy referent 

ds. rolnych, ochrony 

środowiska i przyrody 

10 23 d.galczynska@bulkowo.pl 

Alina Borzewska 

Inspektor ds. obrony 

cywilnej i zarządzania 

kryzysowego 

(1/2 etatu) 

14 21 oc@bulkowo.pl 

Dariusz Kowalewski 

Inspektor ds. obsługi 

Rady Gminy, 

archiwista zakładowy 

14 29 rada@bulkowo.pl 

Piotr Banaś 

Podinspektor 

ds. informatycznych 

i ewidencji 

działalności 

gospodarczej 

14 29 p.banas@bulkowo.pl 

Marlena Piątkowska 

Podinspektor ds. 

administracyjnych, 

zdrowia i kultury 

19 19 m.piatkowska@bulkowo.pl 

Elżbieta Goleniewska 

Inspektor ds. 

komunalnych 

i realizacji programów 

gminnych 

19 19 e.goleniewska@bulkowo.pl 

Renata Frankiewicz 

Podinspektor ds. 

inwestycji i zamówień 

publicznych 

20 22 r.frankiewicz@bulkowo.pl 

Karina Kalinowska 

(zastępstwo za 

Wioleta Pacholska) 

Młodszy referent 

ds. projektów unijnych 
20 25 k.kalinowska@bulkowo.pl 

Iwona Kamińska 
Inspektor ds. kadr 

i płac 
21 24 kadry@bulkowo.pl 

Referat Finansowy 

Pracownik Stanowisko Nr pokoju 
Nr telefonu 

(wew.) 
Adres e-mail 

Małgorzata Atleńska 
Skarbnik Gminy, 

Kierownik Referatu 
18 28 skarbnik@bulkowo.pl 

Marzena Warda 

Inspektor 

ds. księgowości 

podatkowej 

2 14 podatki@bulkowo.pl 

Jolanta Stanisławska 

Podinspektor 

ds. księgowości 

podatkowej 

2 14 
podatki@bulkowo.pl 

j.stanislawska@bulkowo.pl 

Alina Strzelczak 

Inspektor 

ds. księgowości 

budżetowej 

17 11 finanse@bulkowo.pl 

Aneta Chmielewska 

Inspektor 

ds. księgowości 

budżetowej 

17 11 a.chmielewska@bulkowo.pl 

Joanna Kochańska 

Młodszy referent ds. 

księgowości 

budżetowej 

17 11 j.kochanska@bulkowo.pl 
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Urząd Stanu Cywilnego 

Pracownik Stanowisko Nr pokoju 
Nr telefonu 

(wew.) 
Adres e-mail 

Robert Wiśniewski 

Kierownik  

Urzędu Stanu 

Cywilnego,  

Koordynator GKRPA 

6 16 
usc@bulkowo.pl 

r.wisniewski@bulkowo.pl 

Piotr Woźniak 

Zastępca Kierownika 

Urzędu Stanu  

Cywilnego 

(1/4 etatu) 

6 

 

16 

 
usc@bulkowo.pl 

Alina Borzewska 

Inspektor ds. 

obywatelskich  

(1/2 etatu) 

14 21 oc@bulkowo.pl 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie 

Pracownik Stanowisko Nr pokoju 
Nr telefonu 

(wew.) 
Adres e-mail 

Aniela Kopaczewska 

Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

3 26 a.kopaczewska@bulkowo.pl 

Joanna Kiełpińska 
Specjalista pracy 

socjalnej 
4 13 

gops@bulkowo.pl 

j.kielpinska@bulkowo.pl 

Anna 

Jarocka 

Specjalista pracy 

socjalnej 
4 13 

gops@bulkowo.pl 

a.jarocka@bulkowo.pl 

Beata 

Fortas 

Specjalista pracy 

socjalnej 
4 13 

gops@bulkowo.pl 

b.fortas@bulkowo.pl 

Małgorzata Kowalska 

Specjalista 

ds. świadczeń 

rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego 

5 31 
gops@bulkowo.pl 

m.kowalska@bulkowo.pl 

Izabela Zuchora 

Starszy referent 

ds. świadczeń 

wychowawczych 

5 31 500plus@bulkowo.pl 

Małgorzata Jarzyńska Asystent rodziny 5 31 gops@bulkowo.pl 

Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo 

Pracownik Stanowisko Nr pokoju 
Nr telefonu 

(wew.) 
Adres e-mail 

Sławomir Opała 
Kierownik Gospodarki 

Komunalnej 
12 27 s.opala@bulkowo.pl 

Piotr Woźniak 
Inspektor 

ds. drogowych 

(3/4 etatu) 

7 12 p.wozniak@bulkowo.pl 

Piotr Kaźmierowski 
Inspektor 

ds. biurowych 
7 12 p.kazmierowski@bulkowo.pl 

Katarzyna Dominiak 

Pracownik 

ds. utrzymania 

czystości i porządku 
7 30 k.dominiak@bulkowo.pl 
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