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 Prace nad Strategią 

Zrównoważonego Rozwoju  

Gminy Bulkowo 

W dniach 20, 22 oraz 23 kwietnia 2015 roku 

zgodnie z harmonogramem prac odbyły się warsztaty 

mające na celu opracowanie Strategii Zrówno-

ważonego Rozwoju Gminy Bulkowo do roku 2025. 

Spotkania prowadził Ireneusz Kamiński, 

absolwent Wydziału Geografii i Studiów 

Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert 

z 30-letnim doświadczeniem w obszarze rozwoju 

lokalnego. Podczas sesji warsztatowych, w których uczestniczyli Wójt Gminy Bulkowo, Przewodniczący Rady 

Gminy Bulkowo Andrzej Krokowski, Radni Rady Gminy, Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek 

podległych w tym członkowie Zespołu ds. opracowania strategii przeprowadzona została analiza potencjału Gminy 

Bulkowo, określona wizja Gminy w perspektywie 10 lat oraz strategiczne i operacyjne cele rozwoju Gminy, a także 

działania zaplanowane do realizacji.  

Nowa strategia, zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju przyjętymi przez społeczność 

międzynarodową,  Unię Europejską i Rzeczpospolitą Polską, będzie planem wspólnych działań mieszkańców, 

organizacji społecznych i instytucji Gminy na rzecz jej długofalowego rozwoju, uwzględniającego także potrzeby 

następnych pokoleń. Będzie też dokumentem ułatwiającym pozyskiwanie środków finansowych na realizację 

potrzeb społeczności Gminy Bulkowo w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. 

Pomimo poinformowania o spotkaniach wszystkich mieszkańców frekwencja nie była wysoka, dlatego tym 

bardziej serdecznie dziękujemy za przybycie i poświęcony czas wszystkim uczestnikom warsztatów.  
 

Wójt Gminy Bulkowo 

oraz  

Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo 

wraz z Radnymi 

serdecznie zapraszają na  

V Dni Bulkowa  
oraz  

XIII Festyn Rodzinny, 

które odbędą się w dniach 20-21 czerwca 2015 roku  

w Bulkowie  
(teren ZSO Bulkowo) 

 

Organizatorzy: 
Urząd Gminy Bulkowo, Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”,  

 (program imprezy na str. 2) 
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Program „V Dni Bulkowa” 
I Dzień -20.06.2015 r. (sobota) 

9.00-17.00 Rozgrywki sportowe: 
- Turniej Piłki Nożnej Sołectw (boisko osiedlowe w Bulkowie przy ul. Wschodniej), 

- Turniej Plażowej Piłki Siatkowej (boisko osiedlowe w Bulkowie przy ul. Wschodniej), 

- Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej (hala ZSO Bulkowo), 

11.00-15.00 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” pt. ”Gmina moich marzeń” 

o nagrodę Wójta Gminy Bulkowo (budynek ZSO Bulkowo),  
11.00 kategoria: Szkoła Podstawowa, 

13.00 kategoria: Gimnazjum, 

17.00-18.00 Wspólne ognisko uczestników rozgrywek sportowych, 

21.00-24.00 Kino plenerowe. 

II Dzień- 21.06.2015 r. (niedziela) 

14.00 Występy artystyczne:  
- Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Żurawianki”, 

- uczniowie szkół z terenu Gminy Bulkowo, 

14.00- 18.00 Stoiska wystawowe, wesołe miasteczko oraz inne atrakcje, 

14.00- 20.00 XIII Festyn Rodzinny Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”, w tym kawiarenka oraz konkursy 

i zabawy dla dzieci, 

15.00 Oficjalne rozpoczęcie oraz przemówienia zaproszonych gości, 
- wręczenie stypendium Wójta Gminy Bulkowo, 

- wręczenie nagród z rozgrywek sportowych, 

- wręczenie pozostałych nagród i wyróżnień, 

16.00-18.00 Turniej Sołectw, 

18.00 Występ Gwiazdy wieczoru – ETNA, 

19.15 Wręczenie nagród w Turnieju Sołectw oraz Konkursie Kulinarnym, 

19.30 Zabawa taneczna, 

24.00 Zakończenie. 

V Obchody Dnia Strażaka 

W dniu 09.05.2015 roku w Kościele 

pw. Przemienienia Pańskiego w Daniszewie o godzinie 

15.00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji 

druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

Gminy Bulkowo oraz z Gmin Ościennych tj. Gminy 

Dzierzążnia i Gminy Staroźreby, którą odprawił Kapelan 

Ksiądz Jan Żółtowski. 

 
 W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe 

z OSP Blichowo, OSP Pilichówko, OSP Kadłubowo, 

OSP Dzierzążnia, OSP Podmarszczyn. 

Po uroczystej Mszy Świętej wszyscy uczestnicy 

zostali zaproszeni do strażnicy Ochotniczej Straży 

Pożarnej Pilichówko na poczęstunek. 
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Aktywizacja osób bezrobotnych 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie 

wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku od lutego 

2015 roku - prowadził rekrutację do projektu pn. 

"Strategia aktywizacji zawodowej: adaptacja niemieckich 

rozwiązań w województwie mazowieckim", 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.      

W ramach projektu 40 mieszkańców Gminy 

Bulkowo uczestniczy w kursach: handlowiec 

(profesjonalna obsługa klienta z elementami technik 

sprzedaży), oraz opiekun osób starszych i niepełno-

sprawnych.  

W związku z dalszą możliwością wnioskowania 

o środki unijne pragniemy realizować  projekty zgodne 

z Państwa oczekiwaniami oraz predyspozycjami. W tym 

celu osoby zainteresowane udziałem w projektach 

proszone są o kontakt z GOPS w Bulkowie celem 

zgłoszenia    swoich     propozycji.   Zgłoszenia   prosimy  

kierować pod numerem tel. 24 265 20 13 wew. 13 lub 

adres e-mail: gops@bulkowo.pl.  
 

 
 

Wolontariat Gminy Bulkowo
 
1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie 

uczestniczy w projekcie pn. „Wolontariat szansą dla 

integracji”, współfinansowanym z funduszy EOG 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji, którego 

organizatorem jest Centrum Wolontariatu w Warszawie.  

 
 

Celem projektu jest powołanie Gminnego Centrum 

Wolontariatu w Gminie Bulkowo. W okresie od marca do 

kwietnia 2015 roku - 15 kandydatów na Wolontariuszy 

Gminy Bulkowo uczestniczyło w warsztatach 

i szkoleniach oraz podpisało „Porozumienie o wykonaniu 

świadczeń wolontariatu”. Grupę wolontariuszy stanowią 

uczniowie ZSO w Bulkowie, oraz czworo dorosłych 

mieszkańców Gminy Bulkowo. Wolontariusze na 2015 

rok swoją ofertę skierowali do osób niepełnosprawnych, 

dzieci, oraz seniorów Gminy Bulkowo. Pomoc, integracja 

i współpraca z mieszkańcami odbywać się będzie m.in. 

poprzez  zaplanowany rajd rowerowy, wakacyjny plener 

malarski, ognisko z mieszkańcami Gminy Bulkowo, gry i 

zabawy plenerowe dla dzieci podczas Dni Bulkowa, 

indywidualne spotkania. Zainteresowanych mieszkańców 

Gminy Bulkowo chcących budować Gminny Wolontariat 

zapraszamy do GOPS Bulkowo (tel. 24 265 20 13 wew. 

13). Więcej informacji na www.gopsbulkowo.pl . 

Pięknie być człowiekiem - konkurs recytatorski  

W dniu 23 marca 2015 r. w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Bulkowie odbyły się XXXVII Eliminacje 

gminne konkursu recytatorskiego. Najlepsi recytatorzy 

wyłonieni na przesłuchaniach w poszczególnych szkołach 

prezentowali swoje talenty. Byli to uczniowie szkół 

podstawowych z Bulkowa, Blichowa, Nowych Krubic, 

Nowych Łubek oraz młodzież gimnazjów w Bulkowie 

i Blichowie. Do konkurs zgłosiło się 43 uczniów. 

W I grupie wiekowej kl. I-III recytatorzy 

przygotowali przede wszystkim utwory: ks. Jana 

Twardowskiego: „Wiersz dla dzieci o mędrcach”, 

„Modlitwa spowiednika”, „Mamusia”, „Obiecanki 

cacanki”, „Człowiek”, „W klasie”, „Arka”, pozostali 

recytowani autorzy to: Agnieszka Frączek, Jan Brzechwa,  
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Jerzy Jesionowski. W II grupie wiekowej klasy IV-VI 

każdy z uczestników przygotował utwór ks. Jana 

Twardowskiego: „Żal”, ”Kogo zobaczył ten, który nie 

widział”, „Różne samotności”, „Nie tylko dawać”, 

„Sprawiedliwość”, „Do moich uczniów”, „Którędy”, „Na 

wsi”, „Mamusia” oraz fragmenty utworów „Znak Ateny”, 

„Matylda”, „Ostatni wykład”, „Miasto 44”, „Baśniobór”, 

„Mali bohaterowie”, „Pewnego dnia dorosnę 

i zmądrzeję”, „Mikołajek”. 

Jury w składzie: Pani Iwona Atrasik, Katarzyna 

Pacholska, Anna Drajkowska, Monika Kowalska biorąc 

pod uwagę dobór i interpretację utworów oraz ogólny 

wyraz artystyczny wyłoniła laureatów: 

W I grupie wiekowej klasy I-III 

1. Miejsce zdobyła: Zuzanna Skibińska w utworach: ks. 

Jan Twardowski „Do moich uczniów”, Frączak 

Agnieszka „Dama”. 

2. Miejsce zdobyła: Maja Konopińska w utworach: 

Frączak Agnieszka „ Halo, kto mówi?...”, Gellner Dorota 

„W ogródku”. 

3. Miejsce zdobyła: Gabriela Majorkiewicz w utworach: 

ks. Jan Twardowski „Skąd przyszło”, Karol Wojtyła „Do 

sosny polskiej”.  

W II grupie wiekowej klasy IV-VI 

1. Miejsce zdobyła: Milena Wojtylak w utworach: 

ks. Jana Twardowskiego „Drzewa niewierzące”, ks. Jan 

Twardowski „Dziecięcym piórem”-fragm. „Co to znaczy 

kochać”. 

2. Miejsce zdobyła: Natalia Pęcherzewska w utworach: 

ks. Jana Twardowskiego „Boję się Twojej miłości”, 

Ryrych Katarzyna „Wyspa mojej siostry”. 

3. Miejsce zdobyła: Zuzanna Konopińska w utworach: 

ks. Jana Twardowskiego „Wielkanocny papież”, Jan 

Paweł II „Chrześcijanin jest człowiekiem zwiastowania”. 

Wyróżnienie otrzymała: Lubomira Dobosz, która 

recytowała utwory: ks. Jana Twardowskiego „Spieszmy 

się kochać ludzi”, ks. Krzysztofa Cebula „Cały Twój: 

31 spotkań majowych z Janem Pawłem II". 

W III grupie wiekowej uczniowie gimnazjum 

przygotowali utwory m.in.: Jana Pawła II, „Hymn o 

miłości”, „Autobiografia”, Kamińskiej Anny „Mądrość 

Salomona”, Szymborskiej Wisławy „Nic dwa razy”, 

„Zapasy z życiem”, Green John „Gwiazd naszych wina”, 
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Saint-Exupery A. „Mały książę”, ks. Jana 

Twardowskiego „Za szybko”, „Bliscy i oddaleni”, 

„Aniele Boży”, „Czekanie”, „Poczekaj”, „Niebieski z 

czarnym”, „Kłopoty zakochanych”. 

 Komisja konkursowa w składzie: Pani Iwona 

Przedpełska, Monika Kowalska, Beata Rybnik wyłoniła 

laureatów w grupie gimnazjalnej. Miejsce ex aequo 

otrzymała: Karolina Cytacka w utworach: ks. Jana 

Twardowskiego  „Aniele Boży”, Jan Paweł II- 

„Autobiografia”. 

 1. Miejsce otrzymała: Daria Cylińska 

w utworach:  Schmitt E. „Trucicielka”, Jan Paweł II 

„Tryptyk rzymski”. 

2. Miejsce otrzymała: Aleksandra Musiał w utworach: 

ks. Jana Twardowskiego „Bliscy i oddaleni”, oraz „Tylko 

miłość się liczy”. 

 3. Miejsce ex aequo otrzymała: Natalia Wojtylak 

w utworach: ks. Jan Twardowski „Sprawiedliwość”, 

„Dziecięcym piórem”. 

3. Miejsce  otrzymał: Tomasz Żurański w utworach: ks. 

Jana Twardowskiego „O nieobecnych”, Schmitt E. 

„Zapasy z życiem”.  

Laureaci z I i II grupy wiekowej, którzy zajęli I i II 

miejsca oraz młodzież z gimnazjum, którzy otrzymali 

I miejsca reprezentowali naszą gminę na eliminacjach 

rejonowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku 

w dniu 25 kwietnia 2015 roku. 

Wójt Gminy Bulkowo Pan Gabriel Graczyk, który 

był patronem imprezy, wręczył dyplomy oraz nagrody 

książkowe laureatom konkursu, a także przedstawicielom 

szkół, którzy włączyli się w ich przygotowanie. 

Podziękował wszystkim uczestnikom za wysiłek 

i zaangażowanie, pogratulował wysokiego poziomu 

konkursu. Cieszył się, że tak duża grupa młodych ludzi 

znalazła czas na czytanie, naukę, a przede wszystkim ma 

odwagę i chęci, by brać udział w dodatkowych 

konkursach organizowanych poza szkołą – jest to 

promocja naszej społeczności oraz naszej gminy. „Każde 

z Was starało się jak najlepiej przygotować 

i zaprezentować”. 

„Wśród uczestników nie ma zwycięzców 

i zwyciężonych” – stwierdził Wójt Gabriel Graczyk. 



Wykaz sołectw i sołtysów gminy Bulkowo 

W okresie 28 stycznia - 6 marca 2015 roku odbyły się wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich na lata 2015-2019. 

Poniżej przedstawiamy listę sołtysów. Gratulujemy wyboru oraz życzymy owocnej współpracy. 

Lp. Nazwa sołectwa Imię i nazwisko sołtysa 

1. Blichowo Wiesław Grabowski 

2. Bulkowo Józef Ryziński 

3. Bulkowo-Kolonia Tadeusz Fabianowicz 

4. Chlebowo Anna Biedrzycka 

5. Daniszewo Benedykt Chmielewski 

6. Dobra Jan Grąbczewski 

7. Gniewkowo Aniela Błaszczak 

8. Gocłowo Dariusz Cytacki 

9. Golanki Górne Adam Kujawa 

10. Krubice Stare Jerzy Padzik 

11. Krzykosy Agata Krokowska 

12. Nadułki Agata Pijankowska 

13. Nadułki-Majdany Zbigniew Plebaniak 

14. Nowe Krubice Piotr Pawlak 

15. Nowe Łubki Janusz Budzyński 

16 Nowy Podleck Wiesław Nagórka 

Lp. Nazwa sołectwa Imię i nazwisko sołtysa 

17. Osiek Sławomir Mucha 

18. Pilichowo Henryk Sawicki 

19. Pilichówko Alina  Koper 

20. Rogowo Agnieszka Kamińska 

21. Nowa Słupca Stanisław Walczak 

22. Słupca Małgorzata Gawinowska 

23. Sochocino-Badurki Jerzy Cyliński 

24. Sochocino-Czyżewo Hipolit Wróblewski 

25. Sochocino-Praga Jolanta Leszczyńska 

26. Stare Łubki Grzegorz  

Damaziak 

27. Stary Podleck Justyna Dominiak 

28. Szasty Cezary Majewski 

29. Włóki Jan Natkowski 

30. Wołowa Tomasz Królikowski 

31. Worowice Edyta Zimakowska 
 

                                   Inwestycje 
 

          
         Początek prac – luty 2015 

   

 
 

Zadanie pn. Zagospodarowanie działki nr ew. 

48/1 na wiejski park rekreacji w miejscowości 

Bulkowo-Kolonia została zrealizowana w ramach 

działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013.  

 

Etap końcowy- marzec 2015 

Wartość projektu to kwota 101 153,93 zł, 

natomiast pozyskane dofinansowanie to 52 563,00 zł. 

Zagospodarowanie działki nr ew. 48/1 miało na celu 

oczyszczenie zbiornika wodnego, oraz zagospodarowanie 

terenu na wiejski park rekreacji. Oprócz prac związanych 

z odmuleniem „stawu”, wykonane  zostały również altana, 

siłownia zewnętrzna, nasadzenie drzew, oraz rekultywacja 

trawy.  

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach 

podstawowych na terenie gminy Bulkowo” 

 

Gmina Bulkowo przystąpiła do kontynuacji 

realizacji projektu pn. „Modernizacja oddziałów 

przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach 

podstawowych na terenie gminy Bulkowo” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. W październiku 2014 r. zrealizowano zadanie 

numer   1   projektu,    pn.    organizacja   placów  zabaw,  

w ramach którego powstały 4 place zabaw przy szkołach 

na ternie gminy Bulkowo za kwotę 113 191,40 zł. 

Natomiast w kwietniu 2015 r. został wyłoniony 

wykonawca na zadanie 2 projektu pn. dostosowanie 

pomieszczeń oraz zadanie 3 – wyposażenie. W ramach 

tych dwóch zadań w siedmiu oddziałach przedszkolnych 

w czterech szkołach na terenie gminy Bulkowo zostały 

zmodernizowane toalety dostosowane do potrzeb dzieci. 
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Ponadto pomieszczenia oddziałów przedszkolnych 

zostaną kompleksowo wyposażone m.in. w meble, 

pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły plastyczne, 

wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki 

nad dziećmi, sprzęt ITC. Wartość zakupu i dostawy 

wyposarzenia to kwota 305 294,34 zł, natomiast 

dostosowanie pomieszczeń to kwota 9 569, 40 zł, całość 

zadania była finansowana ze środków Unii Europejskiej. 

Osiedlowy park 

W okresie 11 grudnia 2014 r. – 31 marca 2015 r. 

Gmina Bulkowo realizowała inwestycję pn. Utworzenie 

osiedlowego parku wiejskiego w miejscowości 

Bulkowo-Kolonia w ramach działania 413 „Wdrażanie  

       (teren przed inwestycją) 
 

 

 

lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt 

całkowity zadania to 64 148,19 zł, natomiast kwota 

pozyskanego dofinansowania to 52 153,00 zł. Dzięki 

wykonanym pracom mieszkańcy mogą korzystać 

z bezpiecznego placu zabaw oraz boiska do piłki nożnej 

z piłkochwytami. 

    (boisko)        

                                                  

                                                     (nowy plac zabaw)                                                                                              

                                                                                                 

 

Melioracja gruntów gm. Bulkowo 

W dniu 30 marca 2015 r. dokonano odbioru 

i przekazania do eksploatacji inwestycji realizowanej 

przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku  pn. 

„Archutowo III etap II – melioracja gruntów gm. 

Bulkowo”. 

Roboty polegające na zmeliorowaniu prawie 

132ha gruntów rolnych wykonało Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Wodno-Melioracyjnego MELBUD 

sp. z o.o., ul. Instalatorów 5, 09-200 Sierpc w okresie od 

10.10.2013r. do 30.03.2015r.  

Wartość całkowita zadania - 1 758 283,13 zł, 

w tym wartość robót budowlano-montażowych 

z podatkiem VAT – 1 731 715,13 zł. 

 
 

Strona 6 

 
Zmeliorowano: 

- Bulkowo  :                             78,59 ha 

- Bulkowo – Butary:                  7,15 ha 

- Dobra :                                   46,03 ha 

Powierzchnia całkowita:        131,77 ha  

a w tym:  

- drenowanie :                         130,10 ha 

- odwodnienie rowami:               1,67 ha 

Średnia rozstawa drenowania:       18 m 

Średnia głębokość drenowania:    0,9 m 

Wyloty drenarskie nowe:               14szt. 

Stare wyloty dren (remont)             3 szt. 

Studnie drenarskie:                        19 szt. 

Przewierty:                                       2 szt. 

Rowy- odpływy z drenowania- długość łączna: 2,331 km 

Przepusty:    6 szt. 



 Koszt zmeliorowania 1ha  wyniósł 13 142,00 zł. 

Odpłatność właściciela zmeliorowanych gruntów około 

2630 zł/ha płatne w 15 ratach po upływie 2 lat od 

przekazania obiektu do eksploatacji. 

Inwestycja jest współfinansowana ze środków 

europejskich w ramach działania 125 schemat II 

„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej 

z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa 

przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” 

objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013”. W związku z powyższym pod rygorem 

utraty całkowitej dotacji unijnej w kwocie 1 055 923,86 zł 

należy w okresie 5 lat utrzymywać wykonane urządzenia 

w należytym stanie i nie zmieniać sposobu 

zagospodarowania zmeliorowanych gruntów.  

Gmina Bulkowo dziękuje za współpracę 

i wykonanie inwestycji Wojewódzkiemu Zarządowi 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w 

Płocku. Powyższe zadanie ułatwi pracę rolnikom na 

zmeliorowanych gruntach. 

V Powiatowy Przegląd Form Tanecznych 

W dniu 8 maja 2015 o godzinie 9.00 w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie odbył się 

V Powiatowy Przegląd Form Tanecznych pod 

patronatem Wójta Gminy Bulkowo. W Turnieju 

podzielonym na IV kategorie wiekowe udział wzięło 16 

grup tanecznych z Bulkowa, Kobylnik, Sikorza, 

Czerwińska nad Wisłą, Nowego Miszewa.  

 

Przegląd rozpoczęła Pani Dyrektor Marta Szumska 

witając wszystkich zebranych, imprezę prowadziły 

uczennice klasy IIIb Gimnazjum w Bulkowie: Daria 

Cylińska oraz Aneta Wolińska. 

Jury w składzie Jan Pacholski, Renata Sztendur, 

Joanna Sobczak, Agnieszka Sokolnicka, Marta 

Żuchlińska oceniało, dobór repertuaru, estetykę 

wykonania, poczucie rytmu, synchronizację ruchów oraz 

dobór stroju, koordynację ruchów.  

 
Jury Turnieju przyznało następujące nagrody: 

W pierwszej kategorii wiekowej gr. „0”: 

1. Miejsce - „Roztańczone przedszkolaki” - gr. „0” ze 

Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina 

w Kobylnikach - „Waka, waka”, 

2. Miejsce - Zespół taneczny – gr. Justyny Przeradzkiej 

ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

w Bulkowie, 

3. Miejsce - Zespół taneczny - gr. Małgorzaty Józwiak 

ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

w Bulkowie,  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

W drugiej kategorii wiekowej kl. I-III: 

1. Miejsce - „Sweet girls” - zespół taneczny ze Szkoły 

podstawowej w Kobylnikach,  

2. Miejsce - Zespół Taneczny ze Szkoły Podstawowej 

w Bulkowie - opiekun pani Iwona Piasecka, 

3. Miejsce - „Roztańczeni” ze Szkoły Podstawowej 

im. Marii Konopnickiej w Bulkowie,  

W trzeciej Kategorii wiekowej kl. IV-VI:  

1. Miejsce - „Power Dance” - zespół taneczny ze Szkoły 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie,  

2. Miejsce - „Okey” - zespół taneczny ze Szkoły 

Podstawowej w Kobylnikach,  

3. Miejsce - „Topki – kropki” - zespół taneczny z Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego w Sikorzu,  

W czwartej kategorii wiekowej gimnazjum: 

1. Miejsce - „Fantazja”- zespół taneczny z Publicznego 

Gimnazjum w Nowym Miszewie,  

2. Miejsce - „Zespół taneczny z Gimnazjum w Bulkowie 

3. Miejsce - „Cheerleaders” - zespół taneczny 

z Gimnazjum w Czerwińsku nad Wisłą.  

Fundatorami nagród byli:  

Wójt Gminy Bulkowo – Pan Gabriel Graczyk, 

Rada Rodziców ZSO w Bulkowie, 

Bank Spółdzielczy w Staroźrebach z Filią w Bulkowie, 

Firma Wapo-Tech. 
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Ogłoszenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

 

Wójt Gminy Bulkowo  

oraz  

Zarząd Gminny Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych 

serdecznie zapraszają  

na Zawody Sportowo-Pożarnicze,  

które odbędą  

się w dniu 4 lipca 2015 r.  

o godz. 13.00  

w Worowicach  

(plac przy Dworku) 
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Wydawca: 

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

Auchan Łomianki 
poszukuje Kandydatów i Kandydatek na stanowiska: 

 Pracowników Hali (Działy: Spożywczy, Przemysłowy, Tekstylia, RTV/AGD/Informatyka) 

 Pracowników Działów Produkcyjnych (Cukierników, Piekarzy, Rzeźników) 

 Kasjerów, Pracowników Magazynu,  Agentów Ochrony 

  Dlaczego warto pracować w Auchan ?  

  Realizuje założenia firmy, według których: 

 Zatrudnia na umowę o pracę, 

 Dba o rozwój naszych ludzi – raz do roku dokonuje indywidualnej oceny dotychczasowych wyników oraz  

określa dalsze kierunki rozwoju, szkolenia. 

 45% kadry kierowniczej Auchan rozpoczynało pracę jako pracownicy działów lub kasjerzy. 

  Gwarantuje szeroki pakiet świadczeń pracowniczych: 

 Ubrania służbowe, dofinansowanie obiadów, opiekę medyczną oraz bezpłatne szczepienia przeciw grypie, 

dofinansowanie wypoczynku. 

Gwarantuje, że działa zgodnie z Prawem Pracy: 

 Wynagrodzenia wypłacane są terminowo, 

 Wszystkie składki są odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 Pracownicy korzystają z urlopów wypoczynkowych i przysługujących im dni wolnych zgodnie z grafikami  

pracy i planem urlopów. 

 

Prosimy o przysłanie CV z podaniem stanowiska oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

na adres email: rekrutacja.lomianki@auchan.pl  

Zapraszamy do Biura Rekrutacyjnego w Łomiankach 

w ICDS przy ul. Staszica 2, czynnego pn.-pt. w godzinach 8:00-16:00, 

Więcej informacji o Auchan na stronie www.auchan.pl  

 

 

Randstad Polska dla jednego ze swoich Klientów, firmy 

z branży automotive, poszukuje osób do pracy 

tymczasowej na stanowisko: 
 

Pracownik produkcji 

Zakres obowiązków: 

• prace pomocnicze na produkcji, 

• prace montażowe. 

Oczekiwania: 

• dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym, 

• motywacja do pracy, 

• mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji. 

Oferta: 

• umowa o pracę, 

• stabilne warunki zatrudnienia. 

Miejsce pracy: Pruszków 

Skontaktuj się z nami 

Randstad Polska 

ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków 

Tel. 22 456 74 30, 501324533, ris.pruszkow@randstad.pl 

Zgodnie z obowiązującym prawem Randstad nie pobiera opłat od 

kandydatów za udział w procesach rekrutacyjnych. 

 

mailto:ris.pruszkow@randstad.pl

