
NR  2/2004                (ROK I)                CZERWIEC  2004                  KWARTALNIK              EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

   W NUMERZE:

● Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
● Informacja z Sesji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim.
● Czytelnia internetowa w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej.
● Świetlica środowiskowa.
● Informacja o świadczeniach rodzinnych.
● Obwieszczenie Burmistrza Miasta  i Gminy Piotrków Kujawski.
● Dopłaty bezpośrednie do powierzchni upraw.
● Statut Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
● Rynek pracy po 1 maja 2004 roku.
● Informacja z obchodów 1 i 3 maja.
● Gospodarstwa agroturystyczne gminy.

ECHO PIOTRKOWAECHO PIOTRKOWA
I N F O R M A T O R   L O K A L N YI N F O R M A T O R   L O K A L N Y

Piotrków KujawskiPiotrków Kujawski



Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Piotrków
Kujawski.

W  poprzednim  numerze  Informatora
Lokalnego  –  Echo  Piotrkowa informowałem
Państwa  o ważniejszych zadaniach  realizowanych
w  2003  roku  w  zakresie  wodociągowania  wsi,
budowy i remontu dróg, poprawy oświetlenia ulic i
wsi,  porządku  sanitarnego,  oświaty  oraz  zadań
prowadzonych  na  rzecz  ograniczenia  skutków
bezrobocia.

Na  łamach  tego  wydania  przedstawiam
informację  o  ważniejszych  zadaniach
inwestycyjnych realizowanych w bieżącym roku.

Bardzo ważnymi inwestycjami poprawiającymi
estetykę Piotrkowa Kujawskiego są zadania z
zakresu sanitarnego.

W  tym  temacie  rozpoczęliśmy  budowę
kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  podłączeniem
gospodarstw  domowych  o  łącznej  długości  6026
mb. ulic: Kościuszki – Łąkowa – Dolna – Kaliska i
Sportowa.  Przewidywany  koszt  tej  inwestycji
wyniesie około 273 tys. euro. 
Zadanie to  zostanie zakończone w początkach IV
kwartału 2004 roku. 

Prace budowlane na ulicy Kościuszki.

Tego samego rodzaju inwestycja jest przygotowana
na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Poznańskiej.
Obejmie  ona  ulice:  Pogodną,  Wiśniową  i
Poznańską.

Sprawa  całkowitego  zwodociągowania  gminy  to
zadanie bardzo ważne zwłaszcza dla mieszkańców
wodociągowanych wsi. 

W tym zakresie wybudowano nitkę wodociągową w
m. Połajewek i  Przedłuż  o łącznej długości 2771
mb.  Aktualnie  trwa  podłączanie  gospodarstw
domowych do wybudowanego wodociągu. Koszt tej
inwestycji zamknie się w kwocie 137,620 zł. 
Planowany  termin  zakończenia  inwestycji  to  31
lipiec 2004 roku.

Przyłącza w miejscowości Połajewek

Kontynuowane  jest  dalsze  uzupełnianie
oświetlenia drogowego energooszczędnego.

W  tym  zakresie  zamontowano  4  punkty
oświetleniowe we wsi Higieniewo. 

W  trakcie  realizacji  są  prace  montażowe
lamp  przy  ulicy  Smołowej  –  4  punkty  i  ulicy
Wyzwolenia – na zapleczu budynku Policji.

Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Skonieczny



Informacja  z  XV  Sesji  Rady  Miejskiej  w
Piotrkowie Kujawskim.

Dnia 30 kwietnia br. roku odbyła się Sesja
Rady Miejskiej.

Głównym tematem Sesji obok przedstawienia przez
przewodniczących  komisji  rady  sprawozdań  z
działalności za 2003 rok, było podjęcie uchwały w
sprawie  rozpatrzenia  sprawozdania  z  wykonania
budżetu  gminy  za  2003  rok  oraz  udzielenia
absolutorium  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy
Piotrków Kuj. 

W merytorycznej części obrad Burmistrz Mirosław
Skonieczny poinformował o  realizacji  budżetu  za
2003 rok. 

Dochody budżetowe zostały wykonane w 103,04%,
natomiast  wydatki  budżetowe  zrealizowano  w
93,8%.
Zadaniami,  na  które  głównie  przeznaczono
pieniądze  z  budżetu  gminy  2003  roku  były:
wodociągowanie,  naprawa  dróg,  uzupełnienie
oświetlenia  ulicznego,  wykonanie  kolektorów
sanitarnych oraz inwestycje i remonty związane z
oświatą.

W  dalszej  części  obrad  Remigiusz
Góralczyk –  Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej
przedstawił opinię tej komisji w sprawie wykonania
budżetu  za  2003  rok  oraz  wniosek  o  udzielenie
absolutorium  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy
Piotrków Kujawski wraz z jego uzasadnieniem.

Następnie  Jolanta  Zalesińska  –  Skarbnik
Miasta i Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej  w  sprawie  wykonania  budżetu
gminy  za  2003  rok,  oraz  w  sprawie  wniosku
Komisji  Rewizyjnej  dotyczącego  udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
W  oparciu  o  pozytywną  opinię  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej oraz wniosek Komisji Rewizyjnej
radni  jednogłośnie  udzielili  absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Na zakończenie radni złożyli życzenia oraz wręczyli
kwiaty  Burmistrzowi  w  związku  z  uzyskanym
absolutorium.  

Joanna Zientkiewicz 

W dniu 15 kwietnia br. w Miejsko-Gminnej
Bibliotece  Publicznej  w  Piotrkowie  Kujawskim
została otwarta czytelnia internetowa. 
W uroczystym  otwarciu udział  wzięli:
  -Burmistrz Miasta i Gminy – Mirosław  
   Skonieczny,
  -Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr  
   Siutkowski,
  -Dyrektor Z.K.O.R i S – Stanisław 
   Kwiatkowski,
oraz członkowie Komisji Oświaty , Kultury i Sportu
Rady Miejskiej: Bogdan Pruss, Teresa Betlińska,
Zbigniew Karpiński.
Komputery zostały przekazane w ramach programu
„Ikonka” przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i
Sportu.
Koszty montażu i adaptacji pomieszczenia pokrył
Urząd Miasta i Gminy 

Czytelnia internetowa „Ikonka” udostępnia
społeczności lokalnej stanowiska komputerowe z
dostępem do internetu w celach edukacyjnych.

Kierownik
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Alina Miętkiewicz



Działająca od marca 2003 roku w Szkole Podstawowej im.
Jana  Kasprowicza  w  Piotrkowie  Kujawskim  świetlica
środowiskowa,  powołana  przez  Radę  Miasta  i  Gminy
Piotrków Kujawski w ramach realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
jest  doskonałą formą spędzania  czasu wolnego dla  dzieci
wywodzących się  z rodzin o trudnej sytuacji życiowej. Od
poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od  1300   do  1800

uczęszczają do niej zarówno uczniowie szkoły podstawowej
jak i sąsiedniego gimnazjum tj. około 40-stu dzieci.

Świetlica środowiskowa traktowana jest jako ważne
ogniwo  wychowania,  pomocy  społecznej  i  profilaktyki
środowiskowej,  dlatego ściśle  współpracuje z pedagogami
obu  szkół,  Miejsko  –  Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy
Społecznej  w  Piotrkowie  Kujawskim  oraz  Miejsko  –
Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Piotrkowie Kujawskim. Ponadto wspiera jej działalność
Burmistrz Miasta i Gminy oraz Rada Miejska Piotrków Kuj.

Dzieci  mają  do  dyspozycji  salę  do  zajęć
integracyjnych połączoną z możliwością korzystania  z kina
domowego.  Atrakcyjność   zajęć   w  sporej  mierze
wyznaczona  jest  przez  zaplecze  jakim  dysponuje  szkoła
podstawowa  i  gimnazjum:  kuchnia,  stołówka,  czytelnia,
boisko szkolne, sale gimnastyczne oraz inne pomieszczenia.

Podstawę  programu  świetlicy  środowiskowej
stanowią  zajęcia  mające  na  celu  przekazywanie  wiedzy,
kształtowanie  umiejętności  i  nawyków  związanych  z
profilaktyką uzależnień oraz możliwościami radzenia sobie
w  trudnych  sytuacjach.  Uczestnicy  uczą  się  właściwych
sposobów  wyrażania  emocji,  radzenia  sobie   z  agresją
własną  i  cudzą,  tolerancji,  pokojowego  rozwiązywania
konfliktów. Omawiane jest znaczenie i rola rodziny w życiu
każdego człowieka. Regularny kontakt z dziećmi pozwala na
wypracowanie trwałej relacji  opartej na bezpieczeństwie i
zaufaniu. Uczniowie szczerze dzielą się swoimi problemami
rodzinnymi i szkolnymi. Realizacja programów odbywa się
w  sposób  elastyczny,  uwzględnia  się  potrzebę  chwili.
Decydującą  rolę  odgrywa  samopoczucie  dzieci,  ich
pomysłowość i zainteresowania.

Do codziennych zajęć  można zaliczyć odrabianie
prac  domowych i  przygotowywanie  do  zajęć  lekcyjnych.
Szczególna opieką i troską otacza się w czasie nauki własnej
uczniów mających słabe wyniki w nauce. Bardzo pomocni
okazują  się  tutaj  nauczyciele  –  wolontariusze,  którzy
wspierają  indywidualne potrzeby dzieci.

Spora część zajęć przeznaczona jest na gry i zabawy
ruchowe  (gra  w piłkę,  tenisa  stołowego, gry planszowe,
łamigłówki, kalambury, konkursy, turnieje, itp.)

Bardzo jednostronne byłoby życie świetlicy, gdyby
zabrakło  zajęć  praktyczno  -  technicznych,  które  dają
dzieciom dużo satysfakcji. Dzieci wykonują m.in. elementy
wystroju pomieszczeń  świetlicowych. Są również wdrażane
do  samodzielnego  przygotowania  posiłków,  a  następnie
sprzątania  po  sobie  i  utrzymania  higieny.  Podopieczni
świetlicy czują się odpowiedzialni za jej wygląd i porządek.

Ważne miejsce w osiąganiu założeń programowych
zajmują różnorodne imprezy organizowane przez świetlicę.
Święto pieczonego ziemniaka, Andrzejki, Wigilia, Zimowy
kulig,  Kostiumowy bal  karnawałowy,  Wielkanoc,  Dzień
Matki,  Dzień  Dziecka są  dla  dzieci  nie  tylko okazją  do

wspaniałej zabawy, wspólnego spożycia posiłku, otrzymania
podarunków,  ale  również  kontynuowania  tradycji  i
poszanowania  obyczajów.  Prawie  każdą  z  takich
uroczystości uświetniają swoją obecnością rodzice i  osoby
zaprzyjaźnione ze świetlicą. Należy podkreślić, że doskonale
układa się współpraca świetlicy środowiskowej ze świetlicą
szkolną  klas  IV –  VI,  większość  imprez  i  uroczystości
przygotowano wspólnie.

W  miarę  możliwości  program  urozmaicony  jest
różnymi  wycieczkami.  Niezapomnianych  chwil  i  wrażeń
dostarczyły  dzieciom  półkolonie  oraz  zimowisko,
zorganizowane  w  ramach  współpracy  świetlicy
środowiskowej ze szkołą podstawową. Wielką przyjemność i
ogromną radość sprawili dzieciom radni oraz inne osoby ,
zapewniając środki  finansowe na  wyjazd do Janikowa na
krytą  pływalnię.  Dzięki  temu,  iż  radne  Pani  Teresa
Kowalska  i  Pani  Monika  Wisłocka-Przybyła  przekazują
swoje diety na potrzeby  świetlicy, udaje się  organizować
cykliczne wyjazdy na krytą pływalnie do Włocławka oraz
nagradzać dzieci  upominkami  za  udziały w konkursach i
okolicznościowymi podarunkami.

Świetlica środowiskowa podejmuje również własne
inicjatywy powiększenia  budżetu,  13  maja  2004  roku  ze
świetlicą szkolną przeprowadziła kiermasz prac wykonanych
przez  dzieci.  Na  kiermaszu  można  było  za  symboliczną
kwotę kupić prace plastyczne o różnej tematyce, wykonane
różnymi technikami oraz wytwory „dziecięcych rączek“. W
przygotowanie wielu prac zaangażowali się również rodzice.
Największymi  amatorami  prac  okazali  się  dyrektorzy,
nauczyciele i pracownicy obu szkół oraz rodzice i uczniowie.

Aktualnie przygotowujemy półkolonie dla dzieci w okresie
zbliżających się wakacji w dwóch turnusach. Od 5 lipca br.
rozpocznie się I turnus dla 34 uczniów.

Opiekun – wychowawca świetlicy środowiskowej 
Iwona Siutkowska



INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE

Podmioty wypłacające świadczenia rodzinne w okresie przejściowym

1) w okresie od 1 V 2004 r. do 31 VIII 2005 r.

1. Gmina

przyznaje wszystkie przysługujące danej rodzinie świadczenia rodzinne, jeśli
wnioskodawcą jest osoba, do której odnosi się co najmniej jeden z niżej wymienionych
punktów:
     1) ubiega się o świadczenie pielęgnacyjne, 
     2) ubiega się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu:
       - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
         wychowawczego lub  
       - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
          bezrobotnych lub 
       - samotnego wychowywania dziecka,
     3) jest osobą bezrobotną,
     4) pobiera zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,
     5) do 30.IV. 2004 r. pobierała zasiłek rodzinny lub zasiłek pielęgnacyjny
          z ośrodków pomocy społecznej,
     6) jest zatrudniona lub wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia lub
         umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniającego w dniu 31.III.2004 r.
         nie więcej niż 4 pracowników,
     7) pobiera za okres po ustaniu zatrudnienia zasiłki z ubezpieczenia
         społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
     8) jest posłem senatorem,
     9) ma ustalone po 30.IV.2004 r. prawo do emerytury lub renty z tytułu 
        niezdolności do pracy, renty rodzinnej, socjalnej lub uposażenia rodzinnego.

2. Pracodawca zatrudniający
dniu 31.III.2004 r. co
najmniej 5 pracowników

przyznaje tylko zasiłek pielęgnacyjny lub zasiłek rodzinny, lub zasiłek rodzinny wypłacany
łącznie z dodatkami z tytułu:
       - urodzenia dziecka,
       - kształcenia i rehabilitacji dziecka,
       - rozpoczęcia roku szkolnego,
       - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania jeśli
         wnioskodawca tylko o te świadczenia się ubiega i jest jego
         pracownikiem (w czasie trwania zatrudnienia, umowy zlecenia, umowy agencyjnej).

3. KRUS

przyznaje tylko świadczenia jak wyżej pracodawca, jeśli wnioskodawca tylko 
o nie się ubiega i jednocześnie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.   

4. ZUS

przyznaje tylko świadczenia jak wyżej pracodawca, jeśli wnioskodawca tylko o nie się
ubiega i jednocześnie:
      - pobierał do 30.IV.2004 r. z ZUS emeryturę, rentę, rentę socjalną lub rentą rodzinną
lub
      - jest osobą duchowną 
      - jest osobą ubezpieczoną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą lub osobą
z nią
         współpracującą, nie wymienioną w poz. 2-4  

5.

Organy emerytalne lub
rentowe inne niż ZUS i
KRUS

przyznaje tylko  świadczenia jak wyżej pracodawca, jeśli wnioskodawca tylko o nie się
ubiega  i jednocześnie pobierał do 30.IV.2004 r. emeryturę rentę, rentę rodzinną lub
uposażenie rodzinne wypłacane przez te organy.

2)  w okresie od  1IX 2005 r. do 31VIII 2006 r.

1. Pracodawca zatrudniający
dniu 31.VII.2005 r. co
najmniej 20 pracowników

przyznaje tylko zasiłek pielęgnacyjny lub zasiłek rodzinny lub zasiłek rodzinny wypłacany
łącznie z dodatkami z tytułu:
       - urodzenia dziecka,
       - kształcenia i rehabilitacji dziecka,
       - rozpoczęcia roku szkolnego,
       - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania jeśli
         wnioskodawca tylko o te świadczenia się ubiega i jest jego
         pracownikiem (w czasie trwania zatrudnienia, umowy zlecenia, 
         umowy agencyjnej).

2. Gmina       w pozostałych przypadkach



OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 4 maja 2004 r.

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U.
Nr 25, poz. 219) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz  wyznaczonych  siedzibach  obwodowych  komisji  wyborczych,  dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r.

NUMER

OBWODU

GRANICE OBWODU SIEDZIBA OBWODOWEJ

KOMISJI

1

Miasto Piotrków Kuj. ul. Chabrowa, Cicha, Dolna, Dworcowa, Gołębia, Kaliska,

Kolarska, Kolejowa, Koszykowa, Kościuszki, Kujawska, Łąkowa, 1 Maja,

Mieszka I, Ogrodowa, Piastowska, Piłkarska, Poduchowna, Przełajowa,

Smołowa, Sportowa, Tenisowa, Wiejska, Władysława Łokietka, Włocławska,

Wypycha, Zatorze

Szkoła Podstawowa w

Piotrkowie Kuj. ul.

Włocławska 37

tel.265-41-53

2

Miasto Piotrków Kuj. ul. Akacjowa, Handlowa, Kalinowa, Kasprowicza,

Kościelna, Krótka, Leśna, 30 lecia PRL, 11 Listopada , Mały Rynek, Mokra,

Mostowa, Niska , Nadgoplańska, Parkowa, Plac Sienkiewicza, Pogodna,

Poznańska, Rynek, Sadowa, Słoneczna, Spółdzielcza, Strażacka, Szpichlerna,

Św. Ducha, Targowa, Topolowa, Wesoła, Wierzbowa, Wiśniowa, Wyzwolenia,-

Zachodnia, Zielona, Żytnia

Świetlica Miejsko

-Gminnego Ośrodka Kultury

w Piotrkowie Kuj. ul. 30 lecia

PRL Lokal dostosowany do

potrzeb wyborców

niepełnosprawnych
3 Sołectwo Lubsin, Sołectwo Palczewo, Sołectwo Zborowiec Remiza OSP w Lubsinie
4 Sołectwo Gradowo, Sołectwo Wójcin Świetlica Wiejska w Gradowie

5
Sołectwo Bycz, Sołectwo Malina, Sołectwo Stawiska Szkoła Podstawowa w Byczu

tel. 265-42-62
6 Sołectwo Połajewo, Sołectwo Przedłuż, Sołectwo Rudzk Mały Remiza OSP w Poiajewie

7
Sołectwo Dębołęka , Sołectwo Rudzk Duży, Sołectwo Szewce Szkoła Podstawowa w

Dębołęce tel. 265-40-32

8
Sołectwo Anusin, Sołectwo Kaczewo, Sołectwo Rogalin, Sołectwo Świątniki Remiza OSP

w Świątnikach
9 Sołectwo Jerzyce, Sołectwo Łabędzin Remiza OSP w Jerzycach

10
Sołectwo Nowa Wieś, Sołectwo Przewóz Szkoła Podstawowa w Nowej

Wsi tel. 265-42-78

11
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim Świetlica DPS w Piotrkowie

Kuj. tel. 265-40-25

Głosowanie w dniu 13 czerwca 2004 r. odbędzie się w lokalach obwodowych komisji wyborczych w godz. 800  2200

BURMISTRZ
MIROSŁAW SKONIECZNY



DOPŁATY BEZPOŚREDNIE DO
POWIERZCHNI UPRAW

Jak  już  informowaliśmy  w  numerze  1/2004
„Echo Piotrkowa”, od 15  kwietnia 2004  roku można
składać  wnioski  w  powiatowych  biurach  Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (właściwym
dla rolników z naszej gminy jest Biuro Powiatowe AR i
MR  w  Radziejowie,  Przemystka  23)  o  przyznanie
płatności bezpośrednich do gruntów rolnych oraz   o
przyznanie  płatności  z  tytułu  wsparcia  działalności
rolniczej  na  obszarach  o  niekorzystnych  warunkach
gospodarowania (ONW).  Termin składania wniosków
upływa 15 czerwca 2004 r. Na płatności bezpośrednie
do powierzchni upraw składają się:

- dopłata podstawowa, 
- dopłata uzupełniająca (wykaz zamieszczony jest

w  Rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia
6 kwietnia 2004  r.  w sprawie rodzajów roślin
objętych płatnościami uzupełniającymi).

Dopłaty przysługują rolnikowi, który:
- posiada  gospodarstwo  rolne,  o  minimalnej

łącznej powierzchni  powyżej 1  ha,  składającej
się  z  działek  rolnych,  których  powierzchnia
wynosi co najmniej 0,10 ha,

- utrzymuje grunty rolne w dobrej kulturze rolnej.
Rolnicy którzy władają gruntami rolnymi na podstawie
umów użyczenia, dzierżawy, również mogą ubiegać się
dopłaty.

WAŻNE!

Wiejska  część  Miasta  i  Gminy  Piotrków
Kujawski  została  zaliczona  do  obszarów  o
niekorzystnych  warunkach  gospodarowania  (ONW).
Płatność  ONW  przyznawana  jest  producentowi
rolnemu  na  wspieranie  działalności  rolniczej  na
obszarach  o  niekorzystnych  warunkach
gospodarowania.  Warunkiem  otrzymania  płatności  z
tytułu  ONW  jest  prowadzenie  działalności  rolniczej
zgodnie z  zasadami zwykłej dobrej praktyki rolniczej
tzn.: 
1)   stosowania nawozów i ich przechowywania:  
• w  gospodarstwie  rolnym  można  stosować  tylko

nawozy  naturalne  (np.  gnojówka)   nawozy
dopuszczone do obrotu,

• dawka  nawozu  naturalnego,  zastosowana  w  ciągu
roku, nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N)
w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych, 

• nawozy naturalne i organiczne w postaci stałej oraz
płynnej mogą być stosowane tylko w okresie od dnia
1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów
stosowanych na uprawy pod osłonami, 

• zabrania  się  stosowania  nawozów  naturalnych
i mineralnych na glebach zalanych wodą przykrytych
śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm;

2)  rolniczego  wykorzystywania  ścieków  na  terenie
gospodarstwa rolnego: 
• wykorzystywanie ścieków wiąże się z obowiązkiem

posiadania planu nawożenia uwzględniającego ilość
składników  odżywczych  znajdujących  się  w
dawkach ścieków przeznaczonych do zastosowania
w rolnictwie, 

• ścieki przeznaczone do wykorzystania w rolnictwie
muszą  być  wstępnie  oczyszczone  muszą  spełniać
normy sanitarne i nie mogą zawierać zanieczyszczeń
w ilościach przekraczających określone normy, 

• stosowanie  ścieków  jest  zabronione  na  gruntach
wykorzystywanych  do  upraw  przeznaczonych
do bezpośredniego spożycia przez ludzi i zwierzęta;

3)  rolniczego wykorzystywania  komunalnych osadów
ściekowych: 
• wykorzystywanie  osadów  ściekowych  wiąże  się  z

obowiązkiem  posiadania  planu  nawożenia
uwzględniającego  ilość  składników  odżywczych
znajdujących  się  w  dawkach  osadów  ściekowych
przeznaczonych  do  zastosowania  rolnictwie,  jak
również  wyników  analizy  gleby  wykonanej
bezpośrednio  przed  zastosowaniem  osadu
ściekowego, 

• komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na
gruntach,  których odczyn jest  nie mniejszy niż  ph
5.6, 

• stosowanie osadów ściekowych jest  zabronione na
gruntach  wykorzystywanych  do  uprawy  roślin
przeznaczonych do  bezpośredniego spożycia  przez
ludzi;  

4)    stosowania  i  przechowywania  środków ochrony
roślin:
• dopuszcza  się  stosowanie  wyłącznie  środków

ochrony  roślin  oraz  materiału  siewnego
zawierającego środki  ochrony  roślin,  dopuszczone
do obrotu zgodnie z przepisami o ochronie roślin lub
przepisami o rolnictwie ekologicznym,

• środki  ochrony roślin  na  terenie  otwartym można
stosować,  jeżeli  prędkość  wiatru  nie  przekracza  3
m/s i miejsce stosowania środka ochrony roślin jest
oddalone o co najmniej 5 m od dróg publicznych i co
najmniej 20 m od budynków mieszkalnych            i
zabudowań  inwentarskich,  pasiek,  upraw
zielarskich,  ogródków  działkowych,  rezerwatów
przyrody,  wód  powierzchniowych  oraz  granicy
wewnętrznego  terenu  ochrony  strefy  pośredniej
źródeł i ujęć wód,

• przestrzeganie  zakazu  wypalania roślinności  na
łąkach,  pastwiskach,  nieużytkach,  rowach,  pasach
przydrożnych,  szlakach  kolejowych  lub  w  strefie
oczeretów i trzcin,



• gospodarowanie na użytkach zielonych nie  powinno
powodować zanieczyszczenia wód związkami azotu
oraz trwałego uszkodzenia darni przez nadmierny
wypas;

5) gospodarki na użytkach zielonych;
6) utrzymywania czystości i porządku w  
    gospodarstwie rolnym  oraz posiadanie urządzenia   
    do gromadzenia odpadów komunalnych    
    wytworzonych na terenie gospodarstwa rolnego;
7) ochrony siedlisk przyrodniczych:
• przestrzeganie wymogów obowiązujących na

obszarach objętych ochroną prawną zgodnie z
przepisami o ochronie środowiska;  

8) ochrony gleb:
• utrzymywanie  w  stanie  sprawności  technicznej

urządzeń  przeciwerozyjnych  oraz  urządzeń
melioracji  szczegółowych, jeżeli  na  gruntach  takie
urządzenia się znajdują,

• przestrzeganie  zakazu wypalania ściernisk,  słomy
oraz resztek pożniwnych;

9) gospodarki wodnej:
• ścieki  bytowe  nie  mogą  być  odprowadzane

bezpośrednio  do  wód  powierzchniowych  lub  do
ziemi.

Wysokość  płatności  ONW,  w  danym  roku
kalendarzowym,  ustala  się  jako  iloczyn  stawek
płatności  na  hektar  gruntu  rolnego   i  deklarowanej
przez producenta rolnego powierzchni działek rolnych.
Płatność ONW jest udzielana producentowi rolnemu do
położonych  działek  rolnych  na  obszarach  o
niekorzystnych  warunkach  gospodarowania  w
określonej  wysokości.  Nasza  gminna  została
zakwalifikowania  do  obszarów  nizinnych  w  strefie
nizinnej I . Oznacza to, że rolnik z terenu naszej gminy
ubiegający  się  o  płatności  z  tytułu  ONW  otrzyma
równowartość 38  euro na  1  ha  –  stanowiącej stawki
podstawowej.
Płatność  ONW   do  powierzchni  działek  rolnych
przekraczającej 50 ha jest udzielana w wysokości: 

- 50% stawki podstawowej – za powierzchnię od
50,01 ha do 100 ha,

- 25% stawki podstawowej – za powierzchnię od
100,01 ha do 300 ha.

Do powierzchni działek rolnych,  wynoszącej powyżej
300 ha, płatności ONW  nie przysługuje.
Producent  rolny,  któremu przyznano  płatność  ONW,
przechowuje przez 5 lat:
 dowody zakupu nawozów i środków ochrony

roślin;
 plan nawożenia i kopię pozwolenia

wodnoprawnego w przypadku rolniczego
wykorzystania ścieków  i komunalnych osadów
ściekowych;

 atest dla opryskiwacza  ciągnikowego oraz
dokumenty potwierdzające:

 ukończenie szkolenia w zakresie stosowania
środków  ochrony roślin w produkcji roślinnej,

 prowadzenie ewidencji zabiegów
wykonywanych przy użyciu środków ochrony
roślin.

 
Krzysztof Staszak

  
Rada Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Uchwałą Nr
X/51/03  z dnia 29  października 2003  roku uchwaliła
Statut Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Jest  to  dokument  prawa  lokalnego,  który  określa
kompetencje  Rady  oraz  Burmistrza  i
podporządkowanych mu jednostek.
Mając na  względzie jawność działań  organów gminy
rozpoczynamy  począwszy  od  tego  numeru  wydruk
Statutu rozdziałami.  

STATUT MIASTA I GMINY 
PIOTRKÓW KUJAWSKI

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1.  Gmina  Piotrków Kujawski  działa  na  podstawie
przepisów prawa i niniejszego statutu.

§ 2.  Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o :
1) Gminie – należy przez to rozumieć wspólnotę

samorządową
oraz terytorium Miasta i Gminy Piotrków
Kujawski;

2) Radzie – to należy przez to rozumieć Radę
Miejską w Piotrkowie Kujawskim;

3) Przewodniczącym Rady – to należy przez to
rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Piotrkowie Kujawskim;

4) Burmistrzu – to należy przez to rozumieć
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski;

5) komisjach – to należy przez to rozumieć komisje
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim;

6) Urzędzie – to należy przez to rozumieć Urząd
Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim;

7) ustawie – to należy przez to rozumieć ustawę z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.). 

§ 3. 1.  Gmina Piotrków Kujawski jest wspólnotą
samorządową obejmującą wszystkich jej
mieszkańców.



       2. Siedzibą władz gminy jest Miasto Piotrków
Kujawski.

3. Gmina położona jest w Powiecie
Radziejowskim,  w Województwie Kujawsko –
Pomorskim. Obejmuje obszar 139 km 2.  

4. Granice zaznaczone są na mapie poglądowej
stanowiącej załącznik nr 1 do statutu.

5. Herbem gminy jest historyczny herb miasta
Piotrków Kujawski z 1728 roku. Wzór herbu
stanowi załącznik nr 2 to statutu  (patrz – strona
tytułowa informatora).

§ 4. 1. Gmina posiada osobowość prawną.
2. Samodzielność gminy podlega ochronie

sądowej.

Rozdział II

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY– ZASADY
TWORZENIA.

§ 5. Rada może w drodze uchwały o przeprowadzeniu
konsultacji  z mieszkańcami, lub z ich inicjatywy
tworzyć, łączyć , dzielić lub znosić jednostki
pomocnicze sołectwa, osiedla i inne. Konsultacje z
mieszkańcami odbywają się w formie  spotkań lub
przyjmowania od mieszkańców w urzędzie
zgłoszeń, wniosków i opinii do projektu uchwały
ogłoszonego przez rozplakatowanie obwieszczeń  w
miejscach publicznych.

§ 6. Przy tworzeniu, łączeniu, podziale oraz znoszeniu
jednostek pomocniczych uwzględnia się naturalne
uwarunkowania przestrzenne, więzi społeczne i
gospodarcze między mieszkańcami oraz dąży się do
optymalnego zabezpieczenia przez te jednostki
określonych potrzeb mieszkańców.

§  7. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą działalność na
podstawie  nadanego uchwałą Rady statutu.

        2. Statut jednostki pomocniczej powinien
zawierać:
1) nazwę i adres siedziby jednostki; 
2) określenie charakteru jednostki i jej zadań;
3) określenie granic lub obszaru działalności;
4) organizację wewnętrzną;
5) organy  uchwałodawcze  i  wykonawcze  oraz

formę ich wyłaniania i rozwiązywania;
6) zasady prowadzenia działalności finansowej;
7) zasady wykorzystania przekazanego jednostce

pomocniczej przez gminę mienia.
   3. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek  
       pomocniczych sprawuje skarbnik gminy i
       przedkłada informacje w tym zakresie 
       Burmistrzowi.

§ 8. Wykaz utworzonych w gminie Piotrków Kujawski
jednostek pomocniczych stanowi załącznik nr 3 do
statutu.

Rozdział III  

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY

§  9.  Zakres działania gminy obejmuje wszystkie
sprawy  publiczne o znaczeniu lokalnym, nie
zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

§  10. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie
zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów,
gmina wykonuje we  własnym imieniu i na własną
odpowiedzialność.

§ 11. 1. Gmina w celu zaspokojenia zbiorowych  
             potrzeb mieszkańców realizuje:
      1) zadania własne, które mają charakter  
            obowiązkowy i wynikają a ustawy o  
            samorządzie gminnym oraz ustaw  
            szczególnych; 
        2) zadania zlecone z zakresu administracji  
            rządowej ;
        3) zadania z zakresu administracji rządowej, 
            które gmina może wykonywać na podstawie 
            porozumienia zawartego z organami tej    
            administracji;
        4) zadania z zakresu właściwości powiatu oraz 
            zadania z  zakresu właściwości województwa  
            na podstawie porozumień z tymi jednostkami 
            samorząd terytorialnego.
       2. Zadania zlecone oraz przejęte w drodze 
          porozumienia są wykonywane po zapewnieniu  
          środków na ich realizację.

§ 12. 1.W celu wykonania zadań gmina może tworzyć  
            jednostki  organizacyjne, a także zawierać  
           umowy z i innymi podmiotami, w tym 
           organizacjami pozarządowymi.

  2. Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych 
            prowadzi Burmistrz.

§ 13. 1. Rada nadaje statut gminnej jednostce 
             organizacyjnej.

      2. Statut jednostki organizacyjnej powinien  
            określać: nazwę, zakres działania, zakres  
           wyposażenia jej w  majątek trwały oraz zakres  
           uprawnień dotyczący rozporządzania tym 
           majątkiem.



§ 14. 1.Wykonywanie zadań publicznych może być      
            realizowane w drodze współdziałania między 
            jednostkami samorządu terytorialnego.    
        2. W celu wspólnego wykonania zadań 
            publicznych Rada może podjąć uchwałę o  
            przystąpieniu do związku   międzygminnego 
            oraz stowarzyszenia  jednostek samorządu 
            terytorialnego.     
        3. Związki międzygminne oraz stowarzyszenia 
            jednostek  samorządu terytorialnego mogą 
            sobie wzajemnie bądź innym jednostkom  
            samorządu terytorialnego udzielać pomocy , 
           w tym finansowej.
        4. Gmina może zawrzeć porozumienie z inną 
            gminą w celu   powierzenia jej określonych 
           zadań publicznych.

                   

Rozdział IV

WŁADZE GMINY

§ 15. 1.Władza w gminie należy do mieszkańców, 
           którzy  podejmują rozstrzygnięcia   
           bezpośrednio poprzez wybory  i referendum 
          lub za pośrednictwem organów  gminy.
       2. Rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym 
          podejmowane są poprzez wybór radnych i

Burmistrza oraz referendum w sprawach
odwołania Rady lub Burmistrza przed upływem
kadencji,  samoopodatkowania mieszkańców na
cele publiczne oraz w innych sprawach ważnych
dla gminy.

        3. Zasady oraz tryb przeprowadzenia referendum 
            określa odrębna ustawa.

§ 16.1. Organami gminy są:
            1) Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim; 
            2) Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków  
                Kujawski.
        2. Organy gminy wykonują swoje zadania przy 
            pomocy  Urzędu Miasta i Gminy oraz 
            gminnych jednostek organizacyjnych.
        3. Działalność organów gminy jest jawna.  
            Ograniczenia jawności mogą wynikać  
            wyłącznie z ustaw.
        4. Jawność działania organów gminy obejmuje w 
            szczególności prawo obywateli do  
            uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady 
           i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do

dokumentów wynikających z wykonywania
zadań publicznych,  w tym protokołów
posiedzeń organów gminy i komisji Rady.
Szczegółowe zasady dostępu obywateli do

uzyskiwania informacji określa odrębny Rozdział
IX.

§ 17. 1. Rada jest organem stanowiący i kontrolnym w
gminie.

         2. Ustawowy skład Rady wynosi 15-tu radnych.
         3. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje i

Burmistrza w zakresie  w jakim wykonuje on
uchwały Rady.

        4. Burmistrz i komisje Rady działają pod kontrolą
Rady, której składają sprawozdania ze swojej
działalności.

§ 18. 1. Do właściwości Rady należą wszystkie 
             sprawy pozostające w zakresie działania  
              gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
         2. Do wyłącznej właściwości Rady należą 
             sprawy określone w art. 18 ust. 2 ustawy, w 
             tym stanowienie w  innych sprawach 
             zastrzeżonych w przepisach ustawowych do  
             kompetencji Rady.

§ 19.  Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą  
          większością głosów,  w obecności co najmniej 
           połowy ustawowego składu Rady  w  
           głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi 
           inaczej.

§ 20.  Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia 
          wyborów.

§ 21.1.Rada na pierwszej sesji wybiera ze swojego
grona przewodniczącego i dwóch
wiceprzewodniczących  bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu Rady w  głosowaniu
tajnym.

       2. Funkcja przewodniczącego i
wiceprzewodniczących Rady nie może być
łączona z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

       3. Do zadań przewodniczącego należy
organizowanie prac Rady oraz prowadzenie jej
obrad.

       4. Przewodniczący może wyznaczyć do
wykonywania   swoich  zadań
wiceprzewodniczącego. W przypadku
nieobecności przewodniczącego i nie
wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania
przewodniczącego wykonuje
wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

 
c.d.w następnym numerze



INFORMACJE I KOMUNIKATY MINISTERSTWA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rynek pracy po 1 maja 2004 r.

Prawo do swobodnego podejmowania  pracy  przez Polaków we  wszystkich  obecnych  państwach  członkowskich  UE  będzie
wprowadzane  stopniowo.  Już  od  1  maja  2004  r.  znika  wiele  barier  utrudniających  podejmowanie  pracy  w  państwach
członkowskich.
Polacy,  jako  obywatele  rozszerzonej  UE,  będą  mogli  wyjeżdżać  do  innych  państw  członkowskich  na  podstawie  ważnego
dokumentu tożsamości bez konieczności uzyskania wizy czy zezwolenia na pobyt i  poszukiwać i poszukiwać tam pracy osobiście.

W dziewięciu państwach, które 1 maja 2004 r. przystąpiły do UE, oraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Polacy poszukujący pracy będą
mogli korzystać ze służb zatrudnienia i podejmować pracę bez wcześniejszego ubiegania się o zezwolenie.
Inne państwa Piętnastki również mogą wprowadzić ułatwienia dostępu do rynku pracy.

Dostęp do rynków pracy państw UE i EFTA przedstawia poniższa tabela.

     Państwo     Zasady dostępu do rynku pracy oraz uwagi Liczba legalnie pracujących

Polaków

     Państwa otwierające dostęp do rynku pracy 

    Irlandia Bez ograniczeń dostępu do rynku, uzależnienie możliwości

korzystania z wybranych świadczeń społecznych od stażu pracy w

Irlandii i Wielkiej Brytanii ( ze względu na umowy między Irlandią i

Wlk. Brytanią). 

ok. 4500 (2003 r.) 

   Wielka Brytania Bez ograniczeń dostępu do rynku, wymóg rejestracji poprzez

oświadczenie złożone w ciągu 30 dni od podjęcia pracy. Jednorazowa

opłata rejestracyjna – 50 GBP. Możliwość korzystania z wybranych

świadczeń zależna od stażu pracy w Wielkiej Brytanii i Irlandii (ze

względu na umowę wzajemną).    

ok. 4500 (2003 r.)

   Szwecja 28.IV.2004 r. parlament szwedzki zdecydował o odrzuceniu

rządowego projektu przewidującego ograniczenia dostępu do rynku

pracy. Według informacji nieoficjalnych oznacza to pełny dostęp do

rynku pracy na tych samych zasadach, jakie obowiązują obywateli

obecnych państw członkowskich. Szczegółów rozwiązań i procedur

jeszcze nie podano do publicznej wiadomości.  

6354 (2003 r.)

Państwa zapowiadające liberalizację zasad dostępu do rynku

pracy

   Dania Rozstrzygnięcia przyjęte 20.IV.2004 r. przewidują połączenie

zezwolenia na pracę z zezwoleniem na zamieszkanie. Udzielane ono

będzie po wykazaniu odpowiedniego (zgodnego z duńskimi normami,

w większości przypadków zawartymi w układach zbiorowych lub

porozumieniach płacowych) zatrudnienia, niezależnie  od sytuacji na

rynku pracy. Czas oczekiwania na zezwolenie ma nie przekraczać

kilku tygodni.   

5069 (2002 r.)

   Finlandia Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach przyjęta 23.IV.2004 r. -

Zezwolenia mają być zastąpione decyzjami – znacząco tańszymi

(nieoficjalne informacje mówią o ok. 26 EUR zamiast 150 EUR), lecz

wciąż wymagającymi “badania rynku pracy”. Praca sezonowa w

rolnictwie i ogrodnictwie ma być możliwa bez zezwoleń.  

ok. 600 (2003 r.)



   Holandia Utrzymanie przez 2 lata generalnego wymogu zezwoleń na pracę,

uproszczone zasady uzyskiwania zezwoleń na pracę w wybranych

sektorach  (ogłaszanych w miarę potrzeb rynku pracy) 

ok. 10000 (2003 r.)

   Norwegia Utrzymany wymóg uzyskiwania zezwolenia, lecz ma to być znacząco

łatwiejsze. Szczegółów jeszcze nie ogłoszono  

b.d.

   Włochy Wg wypowiedzi ministra pracy zastosowane będą ograniczenia w

okresie 2 lat, równocześnie wprowadzony będzie kontyngent dla

nowych państw członkowskich – 20 tys. osób które mają mieć prawo

do pracy bez ograniczeń w roku 2004. Wielkość kontyngentu ma być

zrewidowana w 2005 r. Szczegółów rozwiązań jeszcze nie ogłoszono. 

ok. 46000 (głownie sezonowi)

Państwa utrzymujące ograniczenia dostępu

   Austria Zapowiadany 7-letni okres trwania ograniczeń, oczekiwane zawarcie

umów dwustronnych.  

ok. 10000 (2003 r.)

   Belgia Przewidywane ograniczenia w okresie 2-letnim ok. 5000 (2003 r.)

   Francja Przewidywane ograniczenia w okresie 2-letnim, poważnie rozważany

okres 5-letni. Nadal obowiązują umowy o zatrudnieniu stażystów i o

polskich pracownikach sezonowych.   

ok. 400 stażystów (limit 1000) oraz

ok. 7000 sezonowych

   Islandia Zapowiedziane ograniczenia w okresie 2-letnim. ok. 2000

   Lichtenstein Zapowiadane ograniczenia w okresie 2-letnim b.d.

   Luksemburg Oczekiwane ograniczenia w okresie 2-letnim b.d.

   Niemcy Oczekiwany 7-letni okres trwania ograniczeń, w tej chwili

wprowadzone są rozwiązania przejściowe na 2 lata, obowiązują

umowy dwustronne.   

ok. 300000 pracowników

sezonowych, stażystów i

delegowanych, 5000 studentów,

1500 przygranicznych.  

   Portugalia Obowiązywał będzie 2-letni okres ograniczeń. ok. 200

   Szwajcaria Zapowiadane ograniczenia w okresie 7-letnim, szczegółowe

negocjacje o kontyngentach pracowników z całą UE. 

ok. 4500

Państwa,które nie podjęły jeszcze decyzji 

   Grecja Decyzję podejmie nowy rząd, wybory odbyły się w marcu. b.d.

   Hiszpania Zapowiadane przez stary rząd (2III.2004 r.) ograniczenia przez 2 lata,

równoczesna zapowiedź otwarcia rynku ze strony J.L Zapatero,

kandydata na nowego premiera; obowiązuje umowa o wzajemnym

przepływie pracowników.   

8742 (2003 r.) - sezonowi, ok.

6000 stałych

(zakres liberalizacji po 1 maja 2004 roku – stan informacji na 29 kwietnia 2004 roku).

We wszystkich państwach członkowskich obywatele będą traktowani przy wydawaniu zezwoleń na pracę preferencyjnie w
stosunku do obywateli  państw nie należących do UE. Zatrudnieni  legalnie pracownicy z Polski  będą mieli  takie same prawa,  jak
pracownicy miejscowi. Będą też korzystać z przepisów europejskich dotyczących uznawania kwalifikacji oraz koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego.

Zniesienie wszelkich ograniczeń dotyczących zatrudnienia Polaków w państwach Piętnastki powinno nastąpić przed 1 maja
2009 r. W latach 2009-2011 ograniczenia takie będą możliwe jedynie w przypadku problemów na rynku pracy danego państwa. Pełne
wdrożenie swobody przemieszczania się pracowników nastąpi najdalej po siedmiu latach od dnia przystąpienia do Unii.



Dzień 1 Maja w Piotrkowie Kujawskim był
uroczyście obchodzony w ramach wstąpienia Polski
do Unii Europejskiej. Z tej okazji Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury przygotował wiele atrakcyjnych
imprez, które rozpoczęły się od  zawodów
wędkarskich dla dzieci w miejscowym parku.

Na blok imprez kulturalnych i sportowych złożył się
m.in.:

– zawody wędkarskie dla dorosłych nad Jeziorem
Gopło,

– turniej piłki siatkowej,

– występ artystyczny młodzieży miejscowego
Gimnazjum tematycznie związany z rocznicą
uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz akcentami
wejścia Polski do UE, 

– „Quiz” dotyczący znajomości tematyki o Unii
Europejskiej,

– występy zespołów „Equator”, „Secret Blue” oraz
grupy rockowej „Neyhsoma”.

ŚWIĘTO NARODOWE 3 MAJA 

W dniu 3 maja br. obchodzono uroczyście Święto
Narodowe połączone z przypadającymi na dzień 4
maja Świętem Strażaków.

Główne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.30
przemarszem pocztów sztandarowych Rady Miejskiej,
jednostek OSP, szkół podstawowych, delegacji
zakładów pracy i organizacji społecznych. Przy
dźwiękach orkiestry dętej OSP zgromadzeni
przemaszerowali ulicami Strażacką i 1 Maja do
kościoła parafialnego gdzie odprawiona została
uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i Strażaków
poprzedzona montażem słowno-muzycznym w
wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Piotrkowie Kujawskim.

Uroczystości uświetniła swoim występem na
miejscowym Rynku orkiestra dęta OSP w składzie 35-
osobowym pod kierownictwem kapelmistrza
Władysława Stranca.



W godzinach popołudniowych odbył się na placu przy
OSP otwarty turniej szachowy o Puchar Prezesa OSP
w Piotrkowie Kujawskim oraz zgaduj-zgadula o
tematyce p.poż., wędkarstwa i ochrony środowiska.

Dużych wrażeń społeczeństwu Piotrkowa
Kujawskiego dostarczył występ Klubu Seniora „Złota
Jesień” poświęcony tematyce strażackiej.

WYKAZ  IMPREZ  PRZEWIDZIANYCH  NA
NAJBLIŻSZE  TERMINY

Dn. 26.05.2004 r. (boisko Zespołu Szkół w
Piotrkowie Kujawskim) godz. 13.00 „DZIEŃ
SPORTU” impreza pod patronatem Prezydenta RP.

Dn. 30.05.2004 r. (plac przy Przedszkolu) godz. 15.00
„PIKNIK RODZINNY” impreza dla dzieci.

Dn. 1.06.2004 r. Zawody wędkarskie dla dzieci (Park
Miejski) godz. 7.00 PZW.

Dn. 1.06.2004 r. (stadion sportowy przy ul. Kaliskiej)
godz. 9.00  „DZIEŃ DZIECKA” impreza dla dzieci i
młodzieży  szkolnej, godz.18.00  DYSKOTEKA  dla
dzieci i młodzieży - sala M-GOK.

Dn.2.06.2004 r. (Połajewo) godz.10.00 Plener
Malarski dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i
Gminy Piotrków Kuj. 

Dn.10.06.2004 r. (Plac przy OSP) godz. 17.00 z cyklu
„PREZENTACJE”. Prezentacje dzieci i młodzieży
Szkół Podstawowych i Gimnazjum Miasta i Gminy
Piotrków Kuj.

Dn.27.06.2004 r. (Kort przy EKONSTALU)
godz. 17.00 Festyn osiedlowy.

Dn.3-4.07.2004 r. (Plac przy OSP)
Inauguracja X Jubileuszowych „Dni Piotrkowa
Kujawskiego”.

Kierownik M-G. Ośrodka Kultury
Marek Marynowski



REKLAMA

Gospodarstwa Agroturystyczne w Gminie Piotrków Kujawski

  
    Ewa i Zbigniew Andrzejewscy  
    Przewóz. gm. Piotrków Kujawski
    tel. 0-54 265-61-97 kom. 0-608 419-694
    Pokoje 3 i 4 osobowe. Atrakcyjne położenie nad Jeziorem Gopło, stawy, las. Kontakt ze zwierzętami:   
    konie, kuce, ptaki ozdobne. Wieczory przy ognisku, grill, biesiady jednodniowe, mini muzeum. 
    Muzeum maszyn konnych, pokój w dawnym stylu, muzeum myśliwskie, szydełkowanie artystyczne. 

 

   
      Józef Bachurski  
      Trojaczek. gm. Piotrków Kujawski
      tel. 0-601-175-480
      Gospodarstwo typowo ekologiczne, możliwość wędkowania we własnym stawie i jeziorze, jazda konna, 
      las, grzyby, wycieczki piesze  i rowerowe

 

Henryka i Stanisław Jabłkowscy
Połajewo gm. Piotrków Kujawski
tel. 0-54 265-58-06
Atrakcyjna miejscowość nad Jeziorem Gopło, samodzielny dom z 4-ma pokojami do dyspozycji, możliwość wędkowania,
wypożyczalnia sprzętu wodnego, jazda konna (usługi sąsiedzkie), możliwość parkowania przyczep kempingowych,
miejsce na rozbicie namiotu.



Grażyna Krawczyk  
Byszewo, gm. Piotrków Kujawski
tel. 0-54 265-56-77
Możliwość wędkowania w zarybionych stawach, samodzielny dom, 50 m od Jeziora Gopło.

 

Danuta i Janusz Lewandowscy   
Połajewo, gm. Piotrków Kujawski
tel. 0-54 265-44-27, 0-52 352-06-19 lub 0-507 417-282
Samodzielny dom nad Jeziorem Gopło, możliwość uprawiania sportów wodnych, jazda konna (usługi sąsiedzkie), piesze
i rowerowe wycieczki, działka rekreacyjna z placem do gier sportowych.

 

Mirosław Nowacki  
Połajewek, gm. Piotrków Kujawski
tel. 0-54 265-57-47 lub 0-603 605-687
Bezpośredni dostęp do jeziora, wymarzone miejsce dla wędkarzy, możliwość korzystania z żaglówki, kajaka,
windsurfingu. Sala do tenisa stołowego, rowery, boisko do siatkówki, sauna. Przejazdy bryczką i w siodle.

Stefan Wysocki   
Połajewo, gm. Piotrków Kujawski
tel. 0-54 265-44-26 lub 0-600 639-041
Możliwość wędkowania w zarybionych stawach 
samodzielny dom, jazda konna (usługi sąsiedzkie)

Fot. Mirosław Czynsz
nakład: 250 egz.


