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Karty wykonane  w ramach prac świetlicowych w Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego

okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Burmistrz Miasta i Gminy

Pracownicy

Przewodniczący Rady Miasta

Radni
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Szanowni mieszkańcy

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

W dniu 19 listopada 2004 roku minęła
 połowa kadencji Burmistrza wybranego przez
 społeczeństwo w bezpośrednich wyborach.

W związku z tym pozwolę sobie przedstawić Państwu szczegółową informację z głównych zadań inwestycyjnych i
remontowych realizowanych w okresie lat 2003 – 2004 w poszczególnych dziedzinach i obszarach działania Urzędu Miasta
i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Duże nakłady finansowe ponieśliśmy na zadania z zakresu drogownictwa.
W tym dziale wykonane zostały następujące prace:
• położono nawierzchnię asfaltową drogi Przewóz – Broniszewo na odcinku 600 metrów
• wybudowano od podstaw drogę asfaltową w kierunku cmentarza na długości 430 metrów oraz utwardzono podłoże i

ułożono nawierzchnię asfaltową przy remizie OSP w Dębołęce, natomiast OSP z własnych funduszy wybudowała
chodnik z polbruku,

• sporządzono dokumentację i ułożono nawierzchnię asfaltową oraz chodnik z polbruku na długości 150 metrów przy
Placu Sienkiewicza w Piotrkowie Kujawskim,

• wspólną inwestycją Powiatu i Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj. jest droga Dębołęka – Nowa Wieś o długości
440 metrów, gdzie 60% kosztów poniosła gmina, a 40% powiat radziejowski,

• położono na istniejącym podłożu nową nawierzchnię asfaltową na drodze Jerzyce – Rzeczyca na odcinku 1288 mb oraz
położono nawierzchnię asfaltowa po uprzednim wykonaniu kanalizacji deszczowej na ulicach Krótka i Szpichlerna

• utwardzono kamieniem wapiennym drogi gminne: Wójcin – Dębołęka, w Rogalinie oraz drogę   od dworca PKP do
Szewc o łącznej długości 7,5 km, 

• zmodernizowano chodnik przy przedszkolu samorządowym i w miejscowym parku,

• Urząd dofinansował remont nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Piotrków Kujawski – Brześć n/d Gopłem,
• rozpoczęta została inwestycja pn. Remont ul. Włocławskiej”. Planuje się w ramach tej inwestycji zmodernizować

chodnik oraz położyć nową nawierzchnię asfaltową na odcinku od ul. 1 Maja do skrzyżowania z ulicą Dworcową,
• W 2004 roku rozpoczęliśmy prace związane z ustawieniem tablic nazewnictwa ulic.

Największe środki finansowe pochłonęły inwestycje i remonty w oświacie. W tym zakresie realizowane były
następujące przedsięwzięcia:

• dokończono rozpoczętą przez poprzednie władze samorządowe budowę stołówki w Szkole Podstawowej w Piotrkowie
Kujawskim i wyposażono kuchnię w nowoczesne urządzenia (parter), natomiast na piętrach mieszczą się sale lekcyjne,

• wymieniono okna w sali gimnastycznej,
• wykonano chodnik z polbruku i ogrodzenie obiektu szkoły piotrkowskiej,



w Szkole Podstawowej w Byczu wykonano remont w zakresie:
– wymiany 16 sztuk okien,
– wymiany drzwi zewnętrznych i do klas lekcyjnych,
– dokonano modernizacji kuchni,
– wykonano sieć komputerową i elektryczną w sali komputerowej. Komputery w ilości 10 sztuk dla tej pracowni zostały

przekazane przez Szkołę Podstawową w Piotrkowie Kujawskim.

• w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kuj. wykonano instalacje elektryczną, wentylacyjną, sanitarną oraz wodną.
Wybudowano także kanalizację deszczową i sanitarną dla całego kompleksu szkoły, utworzono pracownię internetową
poprzez adaptację pomieszczeń, wykonano instalację odgromową dla całego kompleksu.

w dniu14 października 2004 roku Szkoła Podstawowa w Piotrkowie
Kujawskim otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu:

– komputer – serwer + monitor + skaner  + drukarka laserowa,
– komputer przenośny i wideoprojektor,
– komputer z napędem COMBO i głośnikami aktywnymi - uczniowska

stacja robocza z systemem operacyjnym
– 9 komputerów + monitory – uczniowska stacja robocza z systemem

operacyjnym

Pragnę podkreślić, że jeszcze w tym roku oczekujemy na kolejną dostawę sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej
w Dębołęce, gdzie została przygotowana sala na 10 stanowisk z nową instalacją elektryczną oraz uruchomione zostały środki
na szkolenia dla nauczycieli.

W zakresie kultury i sportu zrealizowano następujące zadania:

• w kwietniu 2004 roku w Miejsko – Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Piotrkowie Kujawskim została oddana
 do użytku czytelnia internetowa.
Komputery zostały przekazane w ramach programu 
“Ikonka” przez Ministerstwo edukacji Narodowej 
i Sportu, natomiast koszty montażu i adaptacji 
pomieszczeń pokrył Urząd Miasta i Gminy,

• wybudowano bieżnię na stadionie sportowym w Piotrkowie Kujawskim łącznie z jego okrawężnikowaniem oraz
przeprowadzono częściowy remont szatni.

Drodzy Państwo

Bardzo ważnymi inwestycjami poprawiającymi estetykę Piotrkowa
Kujawskiego i gminy  są zadania z zakresu ochrony środowiska.
W tym zakresie zrealizowaliśmy takie pilne potrzeby jak:
• wybudowano w 2003 roku kanalizację sanitarną w ul. Spółdzielczej wraz z

podłączeniem posesji przy tej ulicy i części ul. 1 Maja,
• wybudowano kanalizację sanitarną ulicy Pogodnej na odcinku od ulicy Kalinowej do Akacjowej,

 na ukończeniu są prace dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej z funduszy uzyskanych przez Związek Gmin 
“Zlewni Jeziora Gopło” na obiekcie: ul. Kościuszki, Łąkowa, Dolna, Kaliska i Sportowa o łącznej długości 6026 mb.

 



Sprawa całkowitego zawodociągowania gminy to zadanie bardzo ważne zwłaszcza dla
mieszkańców  wodociągowanych wsi. W tym zakresie realizowaliśmy następujące zadania:
• wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości

 3,8 km w miejscowościach:Lubsin, Trojaczek, 
Kozy – Kózki i na odcinku 2771 mb we wsiach 
Połajewek i Przedłuż wraz z podłączeniem 
do sieci gospodarstw domowych.

Celem zminimalizowania kosztów oświetlenia rozpocząłem I etap wymiany istniejącego oświetlenia ulicznego oraz
uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne.
• W 2003 roku wymieniono 22 punkty świetlne w miejscowościach: Leszcze, Łabędzin, Rudzk Duży, Rudzk Mały i

Wąsewo,
mając na względzie bezpieczeństwo oraz walory estetyczne wybudowano nowy
odcinek oświetlenia przy ulicy Dworcowej w liczbie 8 punktów świetlnych na
odcinku  od  Proszkowni  Mleka  do  dworca  PKP.W  kosztach  tej  inwestycji
partycypował Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki,

- ponadto zamontowane zostały  4 punkty oświetleniowe we wsi Higieniewo, 10 punktów we wsi Wójcin, 6 punktów w
Palczewie, 10 punktów w Świątnikach oraz oświetlenie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie.

                              Ośrodek Wypoczynkowy                                    Higieniewo

Dużo uwagi poświęcono zadaniom z dziedziny przeciwpożarowej. W tym zakresie zrealizowano:
• wyremontowano obiekt remizy w Jerzycach wraz z zapleczem socjalnym,
• naprawiono dach na obiekcie w Byczu,
• dokonano wymiany okien w remizie OSP w Lubsinie,
• zainstalowano centralne ogrzewanie w remizie OSP Piotrków Kujawski,
• odmalowano obiekt OSP Dębołęka – Rudzk Duży, 
• wymieniono pokrycie dachowe i część okien w remizie OSP w Połajewie,

Mając na uwadze poprawę gotowości bojowej jednostki

OSP Bycz wchodzącej w skład Kujawskiego Systemu 
Ratowniczego zakupiono nowszy samochód od obecnego
 typu MAGIRUS – DEUTZ za kwotę 75.000 złotych.
 Jest to wóz bojowy wyposażony w sprzęt szybkiego
 natarcia i posiadający zbiornik wody o pojemności
 wymaganej dla jednostek zaliczonych
 do w/w Systemu Krajowego.

Zakupiono również 15 kompletów umundurowania wyjściowego z przeznaczeniem dla pocztów sztandarowych biorących
udział w uroczystościach państwowych i kościelnych.

Najtrudniejszym zadaniem do wykonania przez administrację samorządową było ograniczenie skutków bezrobocia.
Przy braku funduszy w Powiatowym Urzędzie Pracy cały ciężar finansowy spoczął na Urzędzie Miasta i Gminy.
W 2003  roku podpisaliśmy umowy z 210 osobami. Okres zatrudnienia tych osób był różny – od 1-6 miesięcy. Koszt
zatrudnienia bezrobotnych zamknął się kwotą 240 tys. złotych.
W 2004 roku zatrudniono na podobnych warunkach 190 osób wydatkując z budżetu  gminy 210 tys. złotych.



Bardzo ważnym czynnikiem umożliwiającym. rozpoczęcie zadań o charakterze inwestycyjno –  remontowym są
prace projektowe i opracowania dokumentacji.
W tym zakresie urząd realizował następujące zadania: 
- rozstrzygnięto przetarg  na modernizację dróg gminnych:
* Lubsin – od obiektu dawnej szkoły do przystanku autobusowego, 
* Nowa Wieś – Kaźmierowo,
* Piotrków Kujawski - Anusin
* Piotrków Kujawski – część ulicy Wyzwolenia od ulicy Poznańskiej do ulicy Strażackiej.

- rozstrzygnięto przetarg na wykonanie podkładów geodezyjnych pod:
• rozbudowę wodociągu z Kóz do Bycza,
• sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w granicach Nadgoplańskiego

Parku Tysiąclecia,
• projektowaną kanalizację sanitarną ulic: Włocławska, Władysława Łokietka, Kujawska, Wypycha i Kolejowa.

Wykonanie tych prac nie byłoby możliwe bez dobrej współpracy Rady Miejskiej, szybkości i kompetencji pracowników
oraz organów z nami współpracujących, a także Was drodzy mieszkańcy. Za to bardzo dziękuję.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Mirosław Skonieczny

_____________________________________________________________________________________________

REKLAMA

Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  TERMED  
ul. Wiśniowa 8, 88-230 Piotrków Kujawski
oferuje opiekę zdrowotną w zakresie:

– Poradnia Medycyny Rodzinnej
– Poradnia dla dzieci i dorosłych
– Poradnia  kobiet  (ginekologiczna,  położnicza  i  program

zdrowotny nad kobietą ciężarną)
– Poradnia rehabilitacyjna (kinezyterapia, fizykoterapia). 

NZOZ “TERMED” ul. Wiśniowa 8 
tel. 2654 349

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO-MED ul.
Strażacka 2, 88-230 Piotrków Kujawski 
oferuje opiekę zdrowotną w zakresie:
- Poradnia dla dzieci,
- Poradnia dla dorosłych,
- Poradnia kobiet (specjalistyczna poradnia ginekologiczna
  położnicza i program zdrowotny nad kobietą ciężarną)
- Poradnia rehabilitacyjna (fizykoterapia, kinezyterapia).

NZOZ “PRO-MED” ul. Strażacka 2
tel. 2654 011

OGŁOSZENIE
Miejsko –  Gminny Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim prowadzi nabór  dzieci do sekcji
tańca nowoczesnego oraz do zespołu wokalnego.
Zgłoszenia przyjmowane są codziennie w godzinach od 8-15 – telefon 2654 127.
Pierwsze spotkanie kwalifikacyjne z instruktorem odbędzie się dnia 11.12.2004 roku w sali
OSP – M-GOK



Szanowni Państwo

Przedstawiam  Państwu  roczne  sprawozdanie  z
pracy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim.

Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim w roku
2004  obradowała  na  7  sesjach,  które  zwyczajowo
odbywały  się  w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Miasta  i
Gminy w Piotrkowie Kuj.

Poza  uchwaleniem  budżetu  na  bieżący  rok  i
dokonywaniem  zmian  w  jego  kształcie  w  ciągu  roku
przystąpiono  także  do  opracowanie  Strategii  Rozwoju
Miasta  i  Gminy Piotrków Kujawski  oraz  Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego i Finansowego.

Jednymi z ważniejszych uchwał podjętych przez
Radę Miejską w 2004 roku, które bezpośrednio wpływają
na nasze społeczeństwo, zwłaszcza tę jego część,  która
korzysta z pomocy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej  są  uchwały  dotyczące  zmian  w  zasadach
udzielania pomocy przez M – GOPS oraz funkcjonowania
samego  ośrodka.  Powyżej  zaakceptowane  zmiany
podyktowane były koniecznością dostosowania do nowej
ustawy o pomocy społecznej.

Rada  Miejska  ustaliła  również  uchwałą  Nr
XVI/73/2004  wysokość  stawek opłaty za  zajęcie  1  m2

pasa  drogowego  dróg  gminnych,  która  została
opublikowana  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego Nr 80 z dnia 16 lipca 2004 roku
i obowiązuje od dnia 31 lipca 2004 roku. W związku z
tym, iż  rok 2004  nie dobiegł jeszcze końca planuje się
odbycie  dwóch  sesji,  na  których  będą  podjęte  m.in.
uchwały dotyczące podatków.

Wszystkie  uchwały  podejmowane  przez  Radę
Miejską są ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i  Gminy w Piotrkowie
Kuj., niektóre z nich, jeśli jest to wymagane przepisami
prawa  są  dodatkowo  publikowane  w  Dzienniku
Urzędowym  Województwa  Kujawsko  –  Pomorskiego.
Chętnych, którzy chcą zapoznać się z treścią uchwał Rady
Miejskiej  oraz  załącznikami do nich odsyłam do strony
internetowej www.bip.piotrkowkujawski.pl .

Komisje  Rady  Miejskiej  w  2004  roku  obradowały  w
większości  na  wspólnych  posiedzeniach,  odbywających
się  każdorazowo przed  planowanymi sesjami.  Na  tego
typu posiedzeniach Radni omawiali tematy znajdujące się
w  porządkach  obrad  kolejnych sesji.  Ponadto  każda  z
komisji, na swych odrębnych posiedzeniach zajmowała sie
następującymi sprawami:

1.KOMISJA REWIZYJNA

• analizowała  koszty  produkcji  wody  i  gospodarki
odpadami komunalnymi w gminie,

• kontrolowała zamówienia publiczne w gminie,
• kontrolowała  działalność  klubów  sportowych  w

gminie,
• analizowała działalność kulturalną

2.KOMISJA ZDROWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

• oceniła  stan  bezpieczeństwa  sanitarnego  i
przeciwpożarowego  w  szkołach  i  obiektach
użyteczności publicznej w gminie,

• zajęła  się  opracowaniem  i  zorganizowaniem  akcji
zdrowotnej „prostata”,

• oceniła stan faktyczny Ośrodka Wypoczynkowego w
Połajewie i zajęła się jego przygotowaniem do sezonu
letniego.

3.KOMISJA  ROZWOJU  GOSPODARCZEGO  I
FINANSÓW

• zajmowała się analizą realizacji budżetu za 2004 rok
oraz wspólnie z pozostałymi komisjami uczestniczyła
w pracach dotyczących podziału nadwyżki budżetowej
z ubiegłego roku,

• oceniała realizację robót inwestycyjnych,
• oceniała stan działalności agrturystycznej w gminie.

4.KOMISJA  ROLNICTWA  I  OCHRONY
ŚRODOWISKA

• zajmowała się oceną realizacji inwestycji wiejskich za
lata 2003 – 2004, 

• zajmowała sie  podziałem kamienia wapiennego oraz
żużla na doraźne remonty gminnych dróg wiejskich,

• wspólnie  z  pozostałymi  komisjami  zajmowała  się
podziałem nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego.

5.KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
• podobnie  jak  pozostałe  komisje  uczestniczyła  w

podziale nadwyżki budżetowej z ubiegłego roku,
• spotkała  sie  z  dyrektorami  szkół  podstawowych  i

gimnazjum  w  celu  omówienia  wyników  pracy
dydaktyczno-  wychowawczej  za  I  semestr  roku
szkolnego 2003/2004,

• wzięła udział w spotkaniu z działaczami sportowymi
miasta i  gminy w celu oceny wypoczynku letniego i
zimowego dzieci i  młodzieży oraz dokonania analizy
działalności sportowej i rekreacyjnej,

• spotkała się z dyrekcją Przedszkola Samorządowego w
Piotrkowie Kuj. w celu oceny pracy placówki,

• przyjęła  sprawozdanie  z  pracy  Miejsko  –  Gminnej
Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim,

• w drugim półroczu odbyło się spotkanie z dyrektorami
placówek oświatowych z terenu gminy mające na celu
ocenę tychże placówek pod kątem przygotowania do
nowego roku szkolnego,

• oceniła pracę Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty,
Kultury, Rekreacji i Sportu,



• uczestniczyła  wraz  ze  związkami  zawodowymi  w
pracach  nad  zatwierdzeniem  regulaminu  ustalania  i
wypłacania  dodatków  do  wynagrodzenia  oraz
obliczania  wynagrodzenia  za  godziny
ponadwymiarowe  i  godziny  zastępstw  doraźnych
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach
prowadzonych  przez  Miasto  i  Gminę  Piotrków
Kujawski.

 6.KOMISJA STATUTOWA

• zajmowała  się  opracowaniem  statutów  jednostek
organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta i Gminy
przy współpracy z  radcą  prawnym Urzędu Miasta  i
Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Protokoły z  posiedzeń  Komisji  Rady Miejskiej
znajdują się w biurze Przewodniczącego Rady Miejskiej,
w budynku Urzędu Miasta i Gminy – pokój nr 11.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Siutkowski

___________________________________________

Informacja dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy  posiadający  wpis  do  ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd
Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim proszeni są
o  złożenie  wniosków  o  uzupełnienie  aktualnie
posiadanych  wpisów.  Uzupełnienie  obejmuje
dostosowanie rodzaju  działalności  gospodarczej  do
Polskiej  Klasyfikacji  Działalności  (PKD)  oraz
dopisanie  nr-u  PESEL.  Do  dnia  31.12.2004  roku
zmiany te będą dokonywane bezpłatnie. Zgłoszenia
przyjmowane są  codziennie w godzinach od 730 do
1530 a  we wtorki  od godziny 800 do godz.  1600 w
Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 11.

Wieści z przedszkola
“Jesienna podróż w krainę fantazji”

 Tradycją naszego przedszkola stają się
wspólne zabawy dzieci ze wszystkich grup. W tym
roku “strzałem w dziesiątkę” okazał się konkurs

“Jesienny Ludek”.

 Jesień  jest  porą  roku,  która  nas  zachwyca  i
pociąga  bogactwem  barw,  różnorodnością  zjawisk
przyrodniczych  oraz  obfitością  darów.  Dzieci  w
porozumieniu  z  rodzicami  z  dużym  zaangażowaniem
poszukiwały i gromadziły ciekawe okazy przyrodnicze w
kąciku przyrody, aby pięknego jesiennego poranka w sali
„Biedronek”  spotkać  się  na  przedszkolnym konkursie.
Konkurs swoim zakresem obejmował prace przestrzenne
nawiązujące  treścią  do  aktualnej  pory  roku.  Dzieciom
pozostawiono dowolność w wyborze technik i materiału
przyrodniczego.  Każda  grupa  przed  wyznaczonym
terminem złożyła swoje prace. Jury oceniające prace brało
pod  uwagę  różnorodność  materiału  użytego  do  pracy,
pomysłowość nazwy, wygląd kukiełki. 

Atmosfera  była  niepowtarzalna.  Aż  nadszedł  moment
najważniejszy, jury złożone z dorosłych uczestników udało
się na naradę. Pokaz jesiennych prac połączono z pokazem
umiejętności  dzieci  zdobytych  podczas  pobytu  w
przedszkolu. Były piosenki,  wiersze,  tańce. Po  naradzie
jury  ogłosiło  werdykt.  Dużym  zaskoczeniem  dla
zgromadzonych okazał się fakt, iż wszystkie prace zostały
uhonorowane pierwszym miejscem. Radości było co nie
miara.
Chciałyśmy, aby ten dzień różnił się od innych i pozostał
w pamięci dzieci na długo. Spędzone chwile owocowały
radością nie tylko dla dzieci, ale i rodziców.

nauczycielki przedszkola
Ewa Staszak Katarzyna Dziubich

                                                                           

INFORMACJE

Taki dzień się zdarza raz na...  60 lat.
Wszem  i  wobec  ogłaszamy  wszędzie,  że  przedszkole
nasze 60-lecie obchodzić będzie. Najmłodsi mieszkańcy
Piotrkowa Kujawskiego tę  radosną wieść  ogłaszają i  w
marcu 2005 roku na uroczyste obchody zapraszają.

Uwaga, uwaga!

Przedszkole  Samorządowe  w  Piotrkowie  Kujawskim
ogłasza  konkurs  na  logo  przedszkola.  Konkurs
przeznaczony  jest  dla  wszystkich  chętnych  (bez
ograniczeń wiekowych). 
Propozycje  prosimy składać  w  Przedszkolu  do  połowy
stycznia 2005 roku  

Dyrektor przedszkola
Renata Woźniak

___________________________________________



PREZENTACJE

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH

Koło  Miejsko  –  Gminne  Związku  Kombatantów
Rzeczypospolitej  Polskiej  i  Byłych  Więźniów
Politycznych zrzesza obecnie 200 osób, w tym:

• 40 kombatantów
• 26 posiadających przywilej (Obóz Łódzki)
• 134 podopiecznych (żony lub mężowie zmarłych

kombatantów)
WŁADZE KOŁA:

• Prezes Stanisław Krysiak
• Wiceprezes Jan Pawłowski
• Sekretarz Irena Olkiewicz
• Skarbnik Roman Kwaśny
• Członek Zarządu Roman Sikorski

W dniu 25 października 2004 roku w Urzędzie Miasta i
Gminy w Piotrkowie Kujawskim odbyła się  uroczystość
mianowania kombatantów na stopnie oficerskie.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Burmistrz
Miasta  i  Gminy Mirosław Skonieczny, Przewodniczący
Rady  Miejskiej  Piotr  Siutkowski,  Dyrektor  Szkoły
Podstawowej  w  Piotrkowie  Kujawskim  Wanda
Wiatrowska,  Kierownik  Miejsko-Gminnego  Ośrodka
Pomocy  Społecznej  Małgorzata  Bolewska,  Asystent
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Agnieszka Klimczak,
Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień    płk Jan
Sroka  oraz  Prezes  Okręgowego Związku Kombatantów
Józef Eznarski.

Uroczystość  uświetnił  wspaniały  występ  młodzieży  ze
Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim.

Akty nominacyjne na stopnie oficerskie następującym
kombatantom wręczył Komendant WKU we Włocławku
płk Jan Sroka:

NA STOPIEŃ PORUCZNIKA:

– Alojzy Kocent z Łabędzina
– Stanisław Krysiak z Nowej Wsi
– Łukasz Michalski z Łabędzina

– Irena Olkiewicz z Dębołęki
– Jan Pawłowski z Piotrkowa Kujawskiego
– Roman Sikorski z Piotrkowa Kujawskiego
– Tadeusz Wąsowicz z Połajewa

NA STOPIEŃ P. PORUCZNIKA:

– Roman Kwaśny z Gradowa
– Mieczysław Nowakowski z Piotrkowa Kuj.
– Zygmunt Nowakowski z Szewc
– Czesław Ugorski z Piotrkowa Kuj.

zdjęcie pamiątkowe z młodzieżą

Podczas  spotkania Burmistrz  Miasta  i  Gminy w swoim
wystąpieniu powiedział m.in.:
„Jestem  zaszczycony,  że  mogę  uczestniczyć  w  tak
doniosłym wydarzeniu, jakim jest nadanie aktu nominacji
na  porucznika i  podporucznika. Dzięki  takim patriotom
jak Wy Państwo mamy swój kraj, naszą Ojczyznę Polskę. 
Jako  gospodarz  miasta  i  gminy  w  imieniu  swoim,
pracowników urzędu, a także całej lokalnej społeczności
pragnę  złożyć  serdeczne  życzenia  długich  lat  życia  w
poszanowaniu przez społeczeństwo. Jesteście tymi, którzy
w naoczny sposób  uzewnętrzniają nam historię naszego
kraju. Nikt lepiej od Państwa, nie może podjąć się oceny i
analizy tamtych dni.”

__________________________________________



JUBILEUSZE

W dniu 20 września 2004 roku w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Piotrkowie Kujawskim odbyła sie uroczystość
dekoracji „Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
nadanym  przez  Prezydenta  RP  Państwu  Elzie  
i Stanisławowi Ratajczyk z Wąsewa.
Dekoracji Medalami dokonał Burmistrz Miasta i  Gminy
Piotrków Kujawski Mirosław Skonieczny.

Tradycyjnie  od  kilku  lat  Burmistrz  Miasta  i  Gminy
przesyła mieszkańcom administrowanego terenu życzenia
na drukach okolicznościowych z okazji jubileuszu pożycia
małżeńskiego.
W 2004 roku takie życzenia otrzymało 205 par
małżeńskich, w tym:
• 25-lecie (Srebrne Gody) -51
• 30-lecie (Perłowe Gody) -35
• 35-lecie (Koralowe Gody) -37
• 40-lecie (Rubinowe Gody) -31
• 45-lecie (Szafirowe Gody) -34
• 50-lecie (Złote Gody) -10
• 55-lecie (Szmaragdowe Gody) -7

Kierownik USC
Ryszard Włodarski

_____________________________________

JUBILEUSZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYCZU

12  października  2004  roku  w  Szkole  Podstawowej  w
Byczu odbyły się uroczystości związane z obchodami 40-
lecia  oddania  do  użytku  budynku  szkoły  „Pomnika
Tysiąclecia”. 
Z  okazji  jubileuszu  na  zaproszenie  Dyrektora  Szkoły
Małgorzaty Karpińskiej przybyło wielu dostojnych gości. 
Władze samorządowe reprezentowali:
• Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Piotrków  Kujawki  –

Mirosław Skonieczny
• Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Piotrkowie

Kujawskim Piotr Siutkowski
• Radni  Rady  Miejskiej  w  Piotrkowie  Kujawskim:

Teresa  Betlińska, Zbigniw Karpiński,  Bogdan Pruss,
Marian  Stramowski,  Andrzej  Schmidt,  Monika
Wisłocka-Przybyła

W uroczystości udział wzięły także władze kościelne:
• Dyrektor  Wydziału  Katechetycznego  Kurii

Diecezjalnej we Włocławku ks. Kazimierz Skoczylas
• Dziekan  Dekanatu  Lubranieckiego  ks.  Prałat  Józef

Osicki
• Proboszcz  Parafii  Orle  ks.  Licencjat  Tadeusz

Szczepaniak

• Proboszcz Parafii Mąkoszyn ks. Krzysztof Szcześniak

oraz  Dyrektor  Miejsko  –  Gminnego  Zespołu  Oświaty,
Kultury,  Rekreacji  i  Sportu  Stanisław  Kwiatkowski  i
dyrektorzy  placówek  oświatowych  z  gminy  Piotrków
Kujawski.
Przybyli także byli dyrektorzy, nauczyciele,  pracownicy,
rodzice i absolwenci tj szkoły.

Uroczystości  zostały  uświetnione  programem
artystycznym w wykonaniu uczniów tej szkoły.

W pięknie wykonanym występie ukazano dzieje szkoły na
tle  wydarzeń  historycznych  i  społecznych,  nie  tylko  z
ostatniego 40-lecia, ale cofnięto się do roku 1911, kiedy
to,  jak  zapisano w kronice  szkolnej  powstała  pierwsza
Szkoła w Byczu. Goście byli zachwyceni występem dzieci,
nie kryli wzruszenia gdy śpiewano pieśni patriotyczne, a
uśmiech pojawił się na twarzach kiedy dzieci czytały o
akcji  zbierania  stonki  ziemniaczanej  czy  śpiewały
„Zawsze  niech  będzie  słońce”  w  języku  polskim  i
rosyjskim. 
Bardzo  miłym  akcentem  było  wystąpienie  absolwenta
szkoły  Kazimierza  Mańkowskiego,  który  z  okazji
jubileuszu ofiarował szkole pamiątkową tablicę.

Mirosław Czynsz
_____________________________________

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 11 listopada br. uroczyście obchodzono Narodowe
Święto Niepodległości.
Uroczystości  rozpoczęto  przemarszem  delegacji  władz
samorządowych,  pocztów  sztandarowych  i  Związku
Kombatantów  RP  i  Byłych  Więźniów  Politycznych,
jednostek  OSP,  Rady Miejskiej,  Szkoły Podstawowej  i
Gimnazjum w Piotrkowie Kuj. oraz  delegacji organizacji
społecznych  i zakładów oraz instytucji.
Uroczystości uświetniła swoim występem orkiestra dęta
OSP.



Uczestnicy  manifestacji  złożyli  wiązanki  kwiatów  w
miejscowym  parku  przed  obeliskiem  upamiętniającym
pomordowane przez niemieckiego okupanta w 1940 roku
osoby świeckie i duchowne.

Kulminacyjnym momentem obchodów była Msza Św. w
intencji  Ojczyzny odprawiona  w  Kościele  Parafialnym
p.w.  Św.  Jakuba.  Ap.,  podczas  której  młodzież  z
miejscowego  Gimnazjum  przedstawiła  program
artystyczny o treści patriotycznej

Mirosław Czynsz
________________________________________

O integracji coś więcej

Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim od początku
swego istnienia, z dużą troską traktowało uczniów
niepełnosprawnych.

Dzięki staraniom Dyrektora Szkoły oraz
przychylności władz samorządowych, już w chwili
utworzenia gimnazjum w 1999 r., szkoła prowadziła 1
klasę integracyjną, w której pobierało naukę 5 uczniów
niepełnosprawnych.

W następnym roku szkolnym koniecznością stało
się dodatkowe utworzenie klasy specjalnej, ponieważ
uczniów specjalnej troski, którzy rozpoczynali naukę w
gimnazjum było aż 15.

W trzecim roku funkcjonowania gimnazjum
uzyskano zgodę na utworzenie drugiej klasy integracyjnej.

Łącznie uczniów niepełnosprawnych było już 27.

Bardzo  trudny dla  klas  integracyjnych był  rok
2002/2003,  ponieważ w 2  klasach było aż 17  uczniów
specjalnej troski, a razem niepełnosprawnych w szkole –
aż 40.

Szczęśliwe  rozwiązanie  przyniósł  kolejny  rok
2003, ponieważ szkoła uzyskała prawo do prowadzenia 5
klas integracyjnych. Taki stan utrzymywany jest obecnie.
Na  każdym  etapie  kształcenia  funkcjonują  klasy
integracyjne: 2 – wśród klas pierwszych, 2 – wśród klas
drugich i jedna na poziomie klas trzecich.

Aktualnie w klasach integracyjnych kształci się 23
uczniów  specjalnej  troski:  14  z  niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, 6 z niepełnosprawnością
w  stopniu  umiarkowanym  i  3  z  niepełnosprawnością
zdrowotną w obrębie receptorów wzroku i słuchu.

Klasy integracyjne cieszą się dużym uznaniem i
powodzeniem  wśród  uczniów  i  rodziców.  Ambicją
uczniów sprawnych jest, aby te klasy zajmowały wysokie
pozycje w szkolnych rankingach osiągnięć edukacyjnych.
Rzadko w  nich  pojawiają  się  problemy wychowawcze,
dlatego  rodzice  chętnie  umieszczają  tutaj  swoje  dzieci.
Dodatkowym atutem tych klas jest dobrze przygotowana
kadra pedagogiczna, spośród której aż 30 ma dodatkowe
kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki.

W  tym  roku  szkolnym  szkoła  przystąpiła  do
realizacji  programu  Socrates  –  Comenius  wraz  ze
Szkołami ze Słowacji i Słowenii. Tematyką jest: „Inni ale
tacy  sami”,  który  dotyczy  problematyki
niepełnosprawnych w szkole masowej. 

Szkoła  wciąż  otwarta  jest  na  nowe wyzwania.  
Z myślą o niepełnosprawnych zbudowany jest podjazd do
wózków inwalidzkich. Od tego roku szkoła objęła swoją
opieką również uczniów z niepełnosprawnością w stopniu
głębokim.  Z  indywidualnych  zajęć  opiekuńczo  –
wychowawczych aktualnie korzysta 3 dzieci.

Wyrazem  dążeń  szkoły  do  nawiązywania
współpracy  i  integracji  środowisk,  zajmujących  się
problematyka  dzieci  specjalnej  troski  był  Dzień
Niepełnosprawnych.

23  października  2004  roku po  raz  pierwszy w
Gimnazjum  im.  Stefana  Kardynała  Wyszyńskiego  w
Piotrkowie Kujawskim odbył się „Dzień Integracji” pod
hasłem „Nie ma kaleki jest człowiek”. Celem tej imprezy
była  integracja  dzieci  niepełnosprawnych  z  dziećmi
zdrowymi.  W  piotrkowskim  gimnazjum  w  każdym
przedziale wiekowym są tworzone klasy integracyjne, w
których  uczą  się  dzieci  o  różnym  stopniu
niepełnosprawności.  W tym dniu do gimnazjum zostały
zaproszone szkoły, które mają w swoich oddziałach klasy
integracyjne:  Przedszkole  Samorządowe  w  Piotrkowie
Kujawskim,  Szkoła  Podstawowa  w  Piotrkowie
Kujawskim,  Zespół  Szkół  Integracyjnych z  Włocławka,
Szkoła  Podstawowa  nr  20  z  Włocławka,  Szkoła
Podstawowa  ze  Smólnika,  Gimnazjum  w  Piotrkowie
Kujawskim. W sumie w imprezie uczestniczyło około 200
dzieci,  licznie  przybyli  także  rodzice  uczniów.  ”Dzień
Integracji” rozpoczął przemówieniem dyrektor gimnazjum
Jacek  Wiśniewski.  Następnie  każda  szkoła
zaprezentowała program artystyczny. Po występach dzieci
wzięły  udział  w  zajęciach  przygotowanych  przez



nauczycieli gimnazjum. Dzieci mogły korzystać z dwóch
sal informatycznych, w których były prowadzone ciekawe
zajęcia z komputerem. W każdej sali czekały na uczniów
różnorodne konkurencje: plastyczne warsztaty, kalambury,
łamigłówki.  Goście  chętnie  odwiedzali  specjalnie
zaaranżowany na  tę  okazję  „Pokój  wróżb”.  Wszystkie
dzieci  brały  udział  w  zawodach  sportowych.  Dzięki
hojności sponsorów wszystkie dzieci zostały obdarowane
drobnymi upominkami.  W „Sali  wystaw” każda  szkoła
zaprezentowała  prace  wykonane  przez  uczniów
niepełnosprawnych. Prace uczniów były naprawdę piękne
i podobały się wszystkim zwiedzającym. Na gości czekał
przygotowany  „Słodki  bufet”.  Po  zabawach  i
wyczerpujących zmaganiach sportowych wszyscy udali się
na wspólny obiad. Impreza zakończyła się około godziny
1330 w  sali  gimnastycznej.  Każde  dziecko  otrzymało
dyplom pamiątkowy za udział w „Dniu Integracji”.  Dla
każdej  ze  szkół  uczestniczącej  w tej  imprezie  dyrektor
gimnazjum przekazał  na  pamiątkę wspólnego spotkania
krzew  ozdobny.  W  tym  dniu  dzieci  miały  okazję  do
spotkania się, nawiązania nowych znajomości i wspólnej
dobrej  zabawy.  Ta  impreza  była  dla  wszystkich
prawdziwą lekcją integracji. W tym dniu nie istniały żadne
bariery. Uśmiech na twarzach dzieci był dla  nas dorosłych
największą  radością.  Gorące  podziękowania  należą  się
sponsorom,  którzy  wsparli  tę  imprezę  finansowo  lub
rzeczowo:

Bank  Spółdzielczy  odział  w  Piotrkowie  Kujawskim,
Lacpol Piotrków  Kujawski, A. A. Wrzesień, W.M. Mila,
P.  Kurowski,  D.  Kamiński,  I.  Pieściński,  Nauczyciele
Gimnazjum

Głównymi organizatorami „Dnia” były panie Żaneta
Nowacka -Benedykcińska i Sylwia Wilińska.

Danuta Gościniak-pedagog szkolny
Sylwia Wilińska

________________________________________

„INNI, ALE TACY SAMI”

Nasze gimnazjum  przystąpiło do projektu szkolnego w
ramach programu Wspólnoty Europejskiej SOKRATES –
COMENIUS 1.
Jest to przedsięwzięcie 3 - letnie pn. „INNI, ALE TACY
SAMI”.  Dotyczy  ono  integracji  uczniów
niepełnosprawnych  z  uczniami  zdrowymi  w  szkole
masowej  
w różnych krajach Unii Europejskiej.
W programie uczestniczą:

- Gimnazjum z Ravne w Koroskem- Słowenia, 
- Gimnazjum z Zeliezowce- Słowacja, 
-  Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w
Piotrkowie  Kujawskim.  Wspólnie  podejmujemy
działania takie jak:
- wymiana doświadczeń edukacyjnych,
-  wymiana  korespondencji  między  uczniami  szkół
partnerskich,
- nawiązanie kontaktów przez Kluby Europejskie szkół-
uczestników projektu,

- lekcje otwarte z udziałem uczestników projektu,

- wystawy, albumy o krajach partnerskich,
- wspólne występy uczniów, 
- wspólna strona www o integracji itp.

W roku szkolnym 2004/ 2005 otrzymaliśmy na realizację
projektu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji
Narodowej  Programu  Sokrates  kwotę  5740  EURO.  
W ramach tej kwoty przewidujemy:

-wizytę  w  Żelezowce  –  na  Słowacji  delegacji
Gimnazjum w kwietniu 2005 roku,

-zakup słowników polsko-angielskich i angielsko-
polskich do pracowni języka angielskiego,

-wydanie  folderu  o  szkole  w  języku polskim  i
angielskim, itp.

W  dniach  14  -  19  listopada  gościliśmy  11
Słowaków  -  w  tym  9  uczniów  oraz  
5 Słoweńców w tym 3 uczniów. Każdy z uczniów - gości
miał  przydzielonego  ucznia-opiekuna  z  naszego
gimnazjum.  Uczeń  -  opiekun  gościł  u  siebie  w  domu
ucznia  z  zagranicy  i  opiekował  się  nim  od  chwili
przyjazdu  do  momentu  wyjazdu  z  Polski.  Dnia  15
listopada  powitaliśmy w  Gimnazjum gości  programem
artystycznym  w  języku  angielskim.  Gościliśmy  także
władze  Piotrkowa  Kujawskiego,  dyrektorów  szkół  i
przedszkola,  Wizytatora  Kuratorium  Oświaty,
Przewodniczącego  Rady  Rodziców  Gimnazjum  i
Przewodniczącego  Rady  Gimnazjum.  W  programie
powitania  ważne  miejsce  zajęły:  prezentacja  krajów  i
szkół, hymn Unii Europejskiej (po polsku i po angielsku),
hymn Gimnazjum śpiewany w języku angielskim.

Następnie odbyło się spotkanie organizacyjne, na
którym  uściśliliśmy  znaczenie  słowa  „inni”  z  tytułu
programu,  a  także  wymienialiśmy  doświadczenia
edukacyjne naszych krajów.

Po  spotkaniu  i  uroczystym  obiedzie  goście
zwiedzili  szkołę.  Wieczorem  tego  dnia  odbyła  się
dyskoteka z  udziałem uczniów gimnazjum i  uczniów –
gości.

Drugiego dnia goście odwiedzili prastary gród –
Kruszwicę. Przybyli ze Słowenii i Słowacji - nauczyciele
uczestniczyli w lekcjach otwartych. W czasie  pobytu w
Piotrkowie  odwiedzili  też  Przedszkole,  Szkołę
Podstawową,  Bank  Spółdzielczy  i  Zespół  Oświaty.
Wszędzie  byli  mile  przyjmowani,  porozumienie  się  nie
stanowiło  większej  przeszkody.  Nawiązała  się  trwała
współpraca między uczniami, w czasie pobytu na Słowacji
chcemy  wspólnie  zorganizować  występy  uczniów  z
państw  partnerskich  np.  wystawienie  sztuki  w  języku
angielskim.  Klub  Europejski  „Europaczka”  nawiązał
współpracę z klubami ze Słowacji i Słowenii. Wydaliśmy
folder  o  gimnazjum  w  języku  polskim  i  angielskim.
Najtrudniejsze  jednak  było  rozstanie.  Były  łzy,
uściski,zapewnienia o rychłym spotkaniu.

Na  koniec  chciałbym  podziękować  gronu
nauczycieli, dzięki którym wizyta nie przebiegałaby w tak
miłej  i  serdecznej  atmosferze.  Szczególnie  dziękuję
członkom  zespołu  Socrates  –  Comenius;  Mariannie
Bernaciak, Joannie Zaradzkiej, Grzegorzowi Piaseckiemu
oraz  niestrudzonemu  tłumaczowi  –  Grzegorzowi
Bartczakowi. Zespołowi szefuje niżej podpisany.

Jacek Wiśniewski
dyrektor Gimnazjum 



Dzieci z placówek oświatowo - wychowawczych oraz uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Kujawskim,

dostarczyli do zespołu koordynacyjnego informatora lokalnego własnoręcznie wykonane prace o tematyce świątecznej celem

umieszczenia na stronie tytułowej „Echa Piotrkowa”. Zespół pięcioosobowy pod przewodnictwem burmistrza, po wnikliwej

analizie zadecydował o umieszczeniu na stronie tytułowej kart wykonanych w Świetlicy Gimnazjum im. Kardynała Stefana

Wyszyńskiego. Pozostałe prace przedstawiamy poniżej.

Oksana  Stankiewicz Dominika  Starosta

Sylwia Zimna
Kinga Sobczak  lat 6 –

Przedszkole Samorządowe
Piotrków Kuj.

Warsztaty Terapii Zajęciowej -
Piotrków Kuj.

Nakład 300 egz.


