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                                     „Mamo, Tato – bawcie się ze mną” !!!!
Wszyscy wiemy, że z rodziny dziecko czerpie miłość, radość, dobroć, wsparcie i naukę. 

To rodzice są drogowskazem na  dziecięcej drodze życia. 
Mówią co dobre, a co złe. Jak postępować należy, a czego 
robić nie wolno. Poświęcają dziecku swój czas, rozmawiają 
z nim, bawią się. Są razem z  dzieckiem, a nie obok  niego. 
Z  takiej  rodziny  wyrasta  szczęśliwy,  dobry  i  mądry 
człowiek.
Chcemy,  aby  nasze  dzieci  były  szczęśliwe.  Często 
zaglądamy  do  ich  małych  serduszek,  bo  one  najlepiej 

mówią  nam,  czego 
im  potrzeba.  Dlatego  ideą  tegorocznego,  siódmego  już 
z  kolei,  pikniku   była  wspólna  zabawa  z  rodzicami. 
Hasłem  przewodnim  zaś  „Mamo,  Tato  –  bawcie  się 
ze  mną”.   Zabawę  rozpoczęłyśmy  koncertem  życzeń 
dla  rodziców.  Życzenia  dla  mam  i  tatusiów  układały 
same  dzieci,  a  przeplatane  były  tańcami  i  piosenkami 
w  wykonaniu  naszych milusińskich. 
Po  występach  rodziny  mogły  wziąć  udział  w  różnych 

konkursach.  I  tak  do  wyboru rodzice mieli:  konkurs  na  „Super  mamę i  Super  Tatę”,  rodzinne 
zawody sportowe, rodzinny konkurs plastyczny pt. „Moja rodzina”, literacki konkurs dla rodziców 
„Mamo, Tato – czy znasz tę bajkę?”, profilaktyczny konkurs, na który dla zwycięzców nagrody 
ufundowała  Miejsko  Gminna  Komisja   Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. 

Po trudach konkursowych wszyscy 
mogli  posilić się kiełbaską z grilla, 
zjeść  pyszne  ciasto  (upieczone 
przez nasze mamy), napić się kawy 
lub  herbaty.  Dzieci  tradycyjnie 
ustawiały  się  w  kolejkę  po  frytki, 
popcorn lub gofry. Zadbałyśmy nie 
tylko  o  ciało  naszych  gości,  ale  też  i  o  ducha.  Wszyscy  mogli,  więc 
podziwiać  występ  uczniów  ze  szkół  podstawowych  z  Dębołęki 
i  z  Piotrkowa  Kujawskiego.  Na  zakończenie  mieliśmy  przyjemność 
wysłuchać  wierszy  autorstwa  naszej,  lokalnej  poetki  p.  Elżbiety 
Robakowskiej. I chociaż tym razem pogoda spłatała nam psikusa – było 
chłodno  i  pochmurno  –  to  i  tak  uważamy  piknik  za  bardzo  udany. 

Dopisali rodzice z dziećmi, goście i niezawodni jak zawsze sponsorzy. A w tym roku należeli do 
nich:
      1. Bank Spółdzielczy.  
      2. „DOMEX A&A” Arkadiusz i Agnieszka Rybak.
      3. Sklep Spożywczy G. Karpińska.  

4. Hurtownia  Art. Spożywczo – Przemysłowych p. Kubaccy.       
5. „Karolinka” Jadwiga Krysińska.  
6. „Proszkownia Mleka” ul. Piastowska, 88-230 Piotrków Kuj.
7.  Aleksandra i Andrzej Nowaccy.
8. Firma handlowa „Rydz” – A. Feit.
9. Andrzej Schmidt – Zakład Kowalski.
10. Szkółka Krzewów Ozdobnych – H.K. Nowaccy.
11. PPHU. „Tex – Rol” Piotr Kurowski.  
12. „INTEMO” S. A.  
13. Sklep „Ogrodnik” A.A. – Wrzesień.  
14. Sklep Spożywczy  - Magda Żabicka.   



15. Polo Market.  
16. Pizzeria Mexicana – Michalak , Rakowski Cz.
17. Cukiernia „Ptyś” – pp. Wiśniewscy.
18. Jacek Krysiak
19. B. J. Skrzyneccy.
20. Grzegorz Pietrzak
21. Darczyńcy anonimowi oraz Rodzice przedszkola.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i już zapraszamy na następny piknik.

                                                                                      
                                                                                                         B. Pawłowska

„Snuj się snuj bajeczko”
Przybliżanie  uniwersalnych  wartości  realizujemy  m.in.  poprzez  literaturę  dla  dzieci 

i działania nią inspirowane.
Tradycją naszego przedszkola jest organizowanie konkursów wiedzy z literatury dziecięcej. W tym 
roku,  w  czwartek  19  kwietnia  do  konkursu  przystąpiły  dzieci  sześcioletnie  i  po  raz  pierwszy 
pięciolatki. Przez cały rok dzieci poznają bohaterów bajek, baśni oraz wiersze polskich poetów. 
Dzięki temu znają autorów tychże utworów, potrafią odróżnić dobro od zła, oceniać postępowanie, 
wyciągać  wnioski.  W  tym  roku  w  składzie:  przewodnicząca  p.  R.  Woźniak,  oraz 
p.  B.  Pawłowska,  I.  Sobczak,  A.  Wojciechowska  oceniając  wiedzę  dzieci  szczególną  uwagę 
zwracało na wypowiedzi  w formie pełnych zadań. Szczególne ożywienie wśród drużyn biorących 
udział  w  konkursie  wywołało  zadanie  dodatkowe,  którego  rozwiązanie  było  dobrowolnym 
wyborem.  Mimo,  że  prowadząca  kilka  razy  uświadamiała  dzieciom konsekwencje  ewentualnej 
błędnej odpowiedzi (strata punktu) wszystkie drużyny zdecydowały się odpowiadać na to pytanie.

Najbardziej  zaskoczyły  nas  dzieci  5  letnie,  gdyż 
Esterka Stachniuk bezbłędnie rozpoznała  sylwetkę H. Ch. 
Andersena. To zadanie zdecydowało o zajętych miejscach, 
bo do tego momentu wszystkie drużyny miały po tyle samo 
punktów. I tak: I miejsce zajęły grupy: Słoneczka (5latki), 
Krasnoludki  i  Puchatki  (  ta  grupa  została  doceniona 
dodatkowym  punktem-premią  za  wypowiedzi  w  formie 
pełnych  zdań),  a  Leśne  Skrzaty  i  Muchomorki  zajęły 
miejsce drugie.

Za ogromną wiedzę, odwagę, swobodę wypowiedzi 
wszystkie  dzieci  biorące  udział  w  konkursie  otrzymały  nagrody  książkowe.  Krasnoludki, 
podbudowane sukcesem, następnego dnia zmierzyły się z trzecioklasistami (Kółko Czytelnicze). 
Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwały co prawda tylko M. Michalska i E. Siwińska, 
ale widownia patrzyła nam na ręce, więc o ewentualnym naciąganiu odpowiedzi nie było mowy. 
Cała rywalizacja zakończyła się remisem i wspólnym zdjęciem z dyplomami.

Nasze spotkania z literaturą, to nie tylko konkurs w przedszkolu. W maju dzieci z naszego 
Przedszkola wzięły udział w konkursie recytatorskim organizowanym przez MIPS w Radziejowie 
prezentując wiersze Izabeli Klebańskiej.
 Ukoronowaniem całorocznej pracy z programem „ Z książką w świat” były „III Imieniny 
Książki” które odbyły się 10 maja. Zawsze czekamy na mieszkańców Piotrkowa Kujawskiego by 
towarzyszyli nam w „pochodzie postaci” z literatury dla dzieci. 
  A może...w tym roku zaskoczy nas ktoś z dorosłych swym przebraniem.

 
           Nauczycielki z Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kuj.

E. Doręda, M. Michalska



III Imieniny Książki

Książki to  prawdziwy skarb -  przekonują się  o  tym nasze przedszkolaki,  wiedzą  o tym 
dorośli, wszyscy rozumiemy, że warto czytać. Dzieci same 
zachęcają  do  wypożyczania  książeczek  z  biblioteczek 
zorganizowanych w grupach, a my tylko dbamy o to, aby 
w  ich  otoczeniu  tych  książek  nie  zabrakło  i  aby 
proponowane formy kontaktu z literaturą  były różnorodne. 
Stąd  byliśmy  w  kinie,  zapraszaliśmy  z  przedstawieniami 
profesjonalistów,  wyjeżdżaliśmy  na  spektakle  do 
Włocławka, dlatego też już po raz trzeci zorganizowaliśmy 
Imieniny Książki wspólnie z Biblioteką i MGOKSiR. 

Ale po kolei.... 
10 maja, od samego rana w przedszkolu królowały różne postacie bajkowe, które tuż po godz. 9.00 
w  asyście  policjantów,  pracowników  Biblioteki  Publicznej  i  Przedszkola  Samorządowego 
wyruszyły w barwnym pochodzie do sali MGOKSiR, by tam zaprezentować się gościom i kolegom 
w swoich ulubionych wierszach. Ze śpiewem na ustach: „ole, ole, ole będziemy świetnie bawić się” 
dzieci wesoło zmierzały do celu,  i  choć od czasu do czasu na nos niejednej księżniczki spadła 
kropla deszczu, nie popsuło nikomu humoru i nie zakłóciło atmosfery radości. 

Po przybyciu na miejsce, prowadząca M. Michalska podziękowała wszystkim tym, dzięki 
którym  możliwa  była  ta  zabawa:  p.  A.  Miętkiewicz  -  kierownikowi  BP  w  Piotrkowie  Kuj, 
p. M. Marynowskiemu - kierownikowi MGOKRiS oraz p. R. Woźniak - dyrektorowi Przedszkola 
Samorządowego  w  Piotrkowie  Kujawskim,  powitała  przybyłych  gości:  J.  Zalesińską 
i  H.  Uniszkiewicz  oraz  p.  W.  Wiatrowską,  redaktora  gazetki  „Powiatowe  ABC i  zaprosiła  do 
zabawy. Na początku  oglądaliśmy małe formy teatralne w wykonaniu dzieci. Wyciągaliśmy nauki 
słuchając  wiersza  „Prot  i  Filip”,  śmialiśmy  się  przy   „Koziołeczku”,  uważnie  słuchaliśmy 
„Kłamczuchę”.  Potem  dzieci  wzięły  udział  w  konkursie  sprawdzającym  znajomość  literatury 
poprowadzonym przez p. B. Pawłowską. Cóż, wiedza naszych dzieci jest tak rozległa, że wszystkie 
grupy  zajęły  pierwsze  miejsca.  Organizatorzy  zaskoczyli  nas  niespodzianką-  konkursem 
recytatorskim dla odważnych gości. Wśród nich znalazła się p. W. Wiatrowska, której interpretacja 
wiersza „Paweł i Gaweł” zebrała gromkie brawa. Rodzice także wykazali się odwagą, pokonując 
tremę wystąpili na scenie. Recytacja wiersza „Pan Hilary"  w wykonaniu p. A. Waśkiewicz, której 
dzielnie pomagał mały Filipek wzbudziła prawdziwą sympatię oglądających. Na koniec tej części 
imprezy  p.  Alina  nagrodziła  dyplomami  i  książeczkami 
najlepszych czytelników z poszczególnych grup. 

Po tej serii nagród, przyszedł czas na zabawy przy 
muzyce. Tańczyliśmy „kaczuchy”, pędziły pociągi, wiły się 
węże.   Pod  koniec  imprezy  wszystkie  dzieci  zostały 
obdarowane  książeczkami  oraz  słodyczami  (sponsor 
anonimowy). 

Do przedszkola wracaliśmy w świetnych humorach, 
chociaż  w  strugach  deszczu!!!  Ale  sama  przejażdżka 
autobusem była także atrakcją. 

Organizatorzy żegnali się słowami: do zobaczenia za rok, a dzieci: życzymy sobie tak samo udanej 
zabawy w roku przyszłym!!!! 

                      Nauczycielka z Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kuj.
 M. Michalska



 „Pierwsza pomoc przedszkolaka”
                  W dniu 17 kwietnia 2007 r. w grupie „Leśne Skrzaty” odbyły się zajęcia z udziałem 
mamy  Wojtusia  Kostrzaka,  która  jest  pielęgniarką  i  pracuje  w  Samodzielnym  Publicznym 
Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w  Radziejowie.  Już  od 
samego rana w sali Skrzatów zaczęło się wielkie krzątanie. 
Każdy zajęty był przygotowaniem Sali na przyjęcie gościa. 

Pani  Bożena  opowiedziała  przedszkolakom 
o  niebezpiecznych  pułapkach  zagrożeniach,  które  czyhają 
na  nich  podczas  bezmyślnych  zabaw.  Udzieliła  kilku 
praktycznych  rad  jak  ustrzec  się  przed  grożącym 
niebezpieczeństwem  i  pokazała  jak  udzielić  pierwszej 
pomocy w razie  skaleczenia,  zadrapania  czy  zwichnięcia. 
Czym i  jak  usztywnić  nogę  w  polowych  warunkach,  jak 
poradzić sobie z ukąszeniem przez owada, jak ustrzec się przed kleszczami, jak dbać o czystość 
głowy. Dużo radości   i atrakcji dostarczył dzieciom pokaz akcesoriów służących ratownikom w ich 
pracy.

          Nauczycielka z Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kuj.
E. Staszak

„MUZYCZNA ZGRAJA” TO JEST TO !!!
                 Nasze dzieci odnoszą sukcesy w konkursach na szczeblu powiatowym.
Po  raz  kolejny  sześciolatki  z  naszego  przedszkola  wzięły  udział  w  powiatowym  konkursie 
recytatorskim, organizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę w Radziejowie. W tym roku 
dzieci przygotowywały utwory pani Izabeli Klebańskiej.

Ogromny  sukces  odniosła  Patrycja  Ziętara  z  grupy 
„Muchomorki”,  która  z  nienaganną  dykcją   wyrecytowała 
wiersz  pt.  „Aria  wrony”  i  otrzymała  jedno  z  trzech 
przyznanych  przez  jury  wyróżnień.  Pozostałe  dzieci: 
Weronika  Michalska,  Ewelinka  Rynkowicz  i  Natalka 
Durkiewicz  również  bardzo  ładnie  zaprezentowały 
przygotowane wierszyki.
Po  konkursie  przedszkolaki  miały  okazję  bawić  się  razem 
z  p.  Klebańską,  autorką  recytowanych  utworów,  która 
była  gościem  honorowym  konkursu.  Podczas  spotkania 

dzieci  poznały różnorodne instrumenty muzyczne,  budowę 
pięciolinii, nut itp.
Jak zawsze równolegle do konkursu recytatorskiego odbył 
się  konkurs plastyczny.  W przedszkolach dzieci  wykonały 
rysunki w oparciu o wiersze p. Izabeli Klebańskiej. Również 
tutaj  odnieśliśmy  sukces:  jury  wyróżniło  pracę  Ewelinki 
Rynkowicz  z  grupy  „Leśne  Skrzaty”.  Wszystkie  dzieci 
biorące udział w konkursie recytatorskim otrzymały nagrody 
książkowe  z  pamiątkowym  wpisem  od  ich  autorki  oraz 
dyplomy.  Wyróżnienia  zdobyte  przez  nasze  dzieci  po  raz 
kolejny udowodniły, że warto brać udział w różnorodnych konkursach. Może nie zawsze udaje się 
zdobyć nagrodę, ale zawsze jest to lekcja dojrzałości emocjonalnej dla naszych milusińskich, która 
na pewno pomoże im w dalszej edukacji.
                                                                                           
                  Nauczycielka z Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kuj. 

       Dorota Kurant



                               KUJAWY, KUJAWY ZIEMIO MA…
Realizując  program  regionalny  Kujawy  nasza  mała  Ojczyzna nasze  Przedszkole 

postanowiło zorganizować powiatowy konkurs wiedzy o regionie dla dzieci 6- letnich. 
26  kwietnia  od  samego  rana  czekaliśmy  na  gości,  którzy 
zgłosili  się  do  udziału  w  konkursie.  Przyjechali  do  nas 
przedstawiciele  oddziału  przedszkolnego  przy  Szkole 
Podstawowej  w  Dębołęce  oraz  dzieci  z  Przedszkola 
Publicznego im. H. Karpińskiej w Radziejowie. Nie zabrakło 
także  nas  czyli  przedszkolaków  z  Przedszkola 
Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim. Wreszcie wybiła 
godzina  10.00  i  rozpoczął  się  konkurs.  Uczestnicy 
odpowiadali  na  pięć  pytań  związanych  z   historią  Kujaw, 
tradycjami  i  starokujawską  mową.  Nad  prawidłowym 
przebiegiem  konkursu  czuwało  szanowne  jury.  Pierwsze  miejsce  zajęły  przedszkolaki 
z Radziejowa, natomiast drugie przedszkolaki z Dębołęki i Piotrkowa Kujawskiego.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a także nagrody w postaci 
książek. Pani dyrektor Renata Woźniak pogratulowała przedszkolakom szerokiej wiedzy na temat 
regionu, w którym mieszkają. 

Dzieci  z  Dębołeki  zaskoczyły  nas  przygotowaną  przez  siebie  inscenizacją  opartą  na 
klechdzie ludowej Reginy Zaleskiej-Wojciechowskiej „Jak Bartłomiejowi żur gotowała”. Swoją grą 
wzbudziły podziw oglądających dzieci i nauczycieli. Następnie nasi goście zostali zaproszeni do 
zwiedzenia IZBY REGIONALNEJ. Mieli tam okazję obejrzeć wystrój  dawnej chaty na Kujawach. 
Po dużej dawce emocji wszyscy powrócili do swoich domów. 

           Nauczycielki z Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kuj.
                                                                                         K. Dziubich, M. Michalska 

Z WIZYTĄ W ZIELONEJ SZKOLE
Przedszkolaki poznają piękno kujawskiej przyrody.

18 maja to dla „Muchomorków” i „Leśnych Skrzatów” dzień długo oczekiwanej wycieczki. 
Tego dnia odwiedziliśmy  Zieloną Szkołę w Budzisławiu, w sąsiedniej gminie Bytoń. 

Pan  Maciej  Maciejewski   znany  już  dzieciom  ze 
spotkania w naszym przedszkolu, bardzo ciekawie i z  tylko 
sobie  właściwą  pasją  opowiedział  o  ptakach  najczęściej 
występujących  w  naszym  regionie.  Przedszkolaki  miały 
okazję obejrzeć  eksponaty spreparowanych ptaków, rodzaje 
gniazd i ptasich jaj,  poznały różnorodność upierzenia. Dzieci 
rozmawiały o konieczności zimowej opieki nad  zwierzętami 
domowymi, leśnymi i ptakami. Po spotkaniu wyszliśmy na 
teren ,  gdzie już płonęło przygotowane wcześniej  ognisko. 
Upiekliśmy  kiełbaski, które smakowały jak nigdy dotąd, bo 
przecież  ognisko  to  ogromna  i  nieczęsta  atrakcja  dla  dzieci.  Przedszkolaki  miały  też  okazję 
wybiegać się na boisku szkoły - szkoły zagubionej wśród przepięknych kujawskich pól.
           Na zakończenie dzieci podziękowały panu Maciejewskiemu własnoręcznie przygotowanymi 
kwiatami. Mamy nadzieję, że udało nam się choć na trochę zainteresować przedszkolaków pięknem 
ojczystej  przyrody. Przecież to oni gdy dorosną,  będą przekazywać swoim dzieciom miłość do 
„tych pól malowanych zbożem rozmaitem…”.

                                             Nauczycielka z Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kuj.
                                                                           Dorota Kurant



JA KUJAWIAK, TY KUJAWIAK...
 „Kujawy - nasza mała Ojczyzna” – to  program edukacji regionalnej który, towarzyszy 

naszej  pracy  od  kilku  lat.  Dostrzegłyśmy  wtedy  wagę  kształtowania  u  dzieci  tożsamości 
regionalnej, miłości do naszej małej ojczyzny. Naszym dzieciom bliskie są Kujawy od chwili, gdy 

przekroczą progi przedszkola, bo poznają tu nasze tradycje 
i zwyczaje, przyśpiewki i tańce. 
Chcieliśmy pochwalić  się  umiejętnościami  dzieci  i  samym 
dzieciom dać szansę zaśpiewania i zatańczenia na kujawską 
nutę przed szerszą publicznością. Stąd dnia 22 marca 2007 
roku,   zorganizowałyśmy  pokaz  umiejętności  wynikający 
z  realizacji  programu  „Kujawy-  nasza  mała  Ojczyzna”. 
Nasze  popisy  oglądały  dzieci  z  Publicznego  Przedszkola 
nr  1  im.  Heleny  Karpińskiej  w  Radziejowie,  młodzież 
ze  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –  Wychowawczego 

w Radziejowie oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Kujawskim. Patrząc 
na  twarze  naszych  gości,  widzieliśmy  ich  zachwyt,  gdy  śpiewaliśmy:  „Szła  dzieweczka  do 
laseczka”,  „Na kujawskiej  pięknej  ziemi”,  recytowaliśmy „Przekroiła  Kujawianka na Kujawach 
jabłko…”,  tańczyliśmy:  Kujawiaki,  Klepanego,  Oberka  z  koszyczkami  pełnymi  kujawskich 
kwiatów.
       Pokaz  umiejętności  nie  był  jedyną  atrakcją  naszego  spotkania.  Goście  mieli  również 
okazję podziwiać   Izbę   Regionalną.   Mamy   nadzieję,   że   zaraziliśmy   gości   naszym 
entuzjazmem  w  propagowaniu  tradycji  i  zwyczajów  kujawskich.  Wszystkim  zainteresowanym 
służymy materiałami i własnym doświadczeniem. 

Nauczycielki z Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kuj.
                                                                       E. Doręda, M. Michalska    

Piknik Wiejski w Zborowcu
W  dniu  10  czerwca  2007 roku  odbył  się  pierwszy  Piknik  Wiejski  w  Zborowcu 

zorganizowany  przez  Klub  Zacisze  i  Radę  Świetlicy  we 
współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim.
Impreza  rozpoczęła  się  o  godz.  17.00  następującymi 
konkursami  dla  dzieci:  malarski  „Zborowiec  za  20  lat”, 
zgadywanka  na  wesoło,  dmuchanie  balonów.  Najmłodsi 
bardzo chętnie brali udział w konkursach, za uczestnictwo w 

nich  otrzymali  bardzo 
atrakcyjne,  ciekawe  nagrody, 
sprawiło  im  to  wiele  radości, 
przyjemności. Następnie odbyła się prezentacja sprzętu policyjnego pt. 
„Bezpieczne  wakacje”,  oraz  turniej  wiedzy  na  temat  „Ruchu 
Drogowego”.  Kolejnym  ciekawym  punktem  programu  był  występ 
kółka tanecznego z MGOKSiR w Piotrkowie Kujawskim, który tańczył 
w  rytmie  disco.  Występ  bardzo  spodobał  się  zgromadzonej 
publiczności. Po kilku taktach muzycznych nastąpił czas refleksji i na 
scenie pojawiła się autorka wierszy p. E. Robakowska ze Zborowca, 
która zaprezentowała utwory o Kujawach. Następnie wystąpiły dzieci 
z  kółka  tanecznego   ze  Zborowca  oraz  z  kółka  recytatorskiego 
z   MGOKSiR  w  wierszach  pt.  „Moja  mała  Ojczyzna”.  Na  koniec 

pikniku  odbyła  się  zabawa  wspólnie  z  zespołem  „RELAX”  z  której  uczestnicy  byli  bardzo 
zadowoleni. Kobiety z „Klubu Zacisze ‘’ własnoręcznie przygotowały zdrową wiejską żywność; 



chleb ze smalcem, kwaszone ogórki, żurek kujawski, ciasto, 
kiełbasę z grilla i wiele innych.
Piknik  bardzo  spodobał  się  zgromadzonej  publiczności, 
wywarł wiele pozytywnych wrażeń i emocji. Klub Zacisze 
nad  którym  nadzór  merytoryczny  sprawuje  p.  Marek 
Marynowski  z  MGOKSiR  w  Piotrkowie  Kujawskim 
rozwija  swoją  działalność,  przygotowuje  już  następną 
imprezę.

MGOKSiR w Piotrkowie Kujawskim

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna
Od 1 lipca 2007r.  Wydział  Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Piotrkowie Kujawskim rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2007/2008.
Świadczenia rodzinne przysługują:

1.   obywatelom polskim;
2.  cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
3. cudzoziemcom  przebywającym  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej  na  podstawie 

zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot 
Europejskich,  zezwolenia  na  zamieszkanie  na  czas  oznaczony  udzielonego  w  związku 
z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. 
o  cudzoziemcach (Dz.U.  Nr 128, poz.  1175 z  późniejszymi zmianami),  zgody na pobyt 
tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli 
zamieszkują łącznie z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Świadczeniami rodzinnymi, o które ubiegać się można w tut. Wydziale są:
1.   zasiłki rodzinne w wys.: 

- 48 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 r.ż.
- 64 zł na dziecko w wieku powyżej 5 r.ż. do ukończenia 18 r.ż.
- 68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 r.ż. do ukończenia 24 r.ż.

i dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
- urodzenia dziecka w wys. 1.000 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wys. 400 zł,
- samotnego wychowywania dziecka w wys. 170 zł na dziecko nie więcej niż 340 zł na 
wszystkie  dzieci;  dodatek  w  przypadku  dziecka  legitymującego  się  orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zwiększa 
się o 80 zł na dziecko nie więcej niż 160 zł na wszystkie dzieci,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wys. 80 zł na trzecie i następne dzieci,
- kształcenia i rehabilitacji w wys. 60 zł na dziecko do ukończenia 5 r.ż. i w wys. 80 zł na 
dziecko powyżej 5 r.ż. do ukończenia 24 r.ż.,
- rozpoczęcia roku szkolnego w wys. 100 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania: w wys. 90 zł na zamieszkanie 
i w wys. 50 zł na dojazdy,

2.   świadczenia opiekuńcze: 
- zasiłek pielęgnacyjny w wys. 153 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne w wys. 420 zł,

3.   jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wys. 1.000 zł.
Kryterium  kwalifikujące  do  korzystania  ze  świadczeń  rodzinnych  stanowi  kwota  504  zł 
w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące 
się  orzeczeniem niepełnosprawności  lub  orzeczeniem o  umiarkowanym albo  znacznym stopniu 
niepełnosprawności kryterium kwalifikujące to kwota 583 zł na osobę w rodzinie. 

Od  1  lipca  2007r.  można  składać  również  wnioski  o  ustalenie  prawa  do  zaliczki 



alimentacyjnej  na  nowy  okres  zasiłkowy  2007/2008.  za  pośrednictwem  komornika  sądowego 
prowadzącego postępowanie egzekucyjne. Wnioski te można będzie pobrać w Wydziale Świadczeń 
Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.
Zaliczka  przysługuje  do  wysokości  świadczenia  alimentacyjnego,  nie  więcej  jednak  niż:
1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki -  170,00 zł dla 
osoby uprawnionej albo 250,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności 
albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki -  120,00 zł dla 
osoby uprawnionej albo 170,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności 
albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50 % kwoty 583 zł (291,50 zł netto na osobę) 
kwotę zaliczki zwiększa się do:
1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki -  300,00 zł dla 
osoby uprawnionej albo 380,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności 
albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki -  250,00 zł dla 
osoby uprawnionej albo 300,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności 
albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zaliczka przysługuje,  jeżeli  dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie  nie przekracza 
kwoty 583,00 zł. (przy ustalaniu prawa do zaliczki do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymywanej 
zaliczki). 
Do wniosków na nowy okres zasiłkowy obowiązujący od 01-09-2007 r. do 31-08-2008 r. należy 
załączyć m.in. dokumenty potwierdzające uzyskane dochody za rok kalendarzowy 2006. 
W  sprawach  wniosków  i  wymaganych  dokumentów  informacji  udzielają  pracownicy 
Wydziału Świadczeń Rodzinnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 – 15 00.

MGOPS w Piotrkowie Kujawskim

Wójcin wciąż aktywny
Zarząd Kółka Rolniczego w Wójcinie w dniu 2 czerwca 2007 roku zorganizował z okazji 

Dnia  Dziecka wycieczkę  do  Ogrodu  Zoologicznego  w  Płocku.  Dzieci  oprócz  wycieczki 
otrzymały: słodycze, napoje, lody, rogale, chipsy chrupki. Także dzieciom, młodzieży i dorosłym 
chcemy umilić okres wakacyjny. W dniu  12 sierpnia 2007 roku organizujemy festyn o nazwie 
Piknik Wójciński, na który wszystkich serdecznie zapraszamy. W dniu 16 września 2007 r. będą 
organizowane Dożynki Rodzinne. Na dożynki został już wykonany wieniec przez Janinę Maziarz 
mieszkankę  Wójcina.  Jest  to  Bazylika  Licheńska, którą  będzie  można  oglądać  na  Pikniku 
Wójcińskim.  Więcej  informacji  co  do  programu  imprez  ukaże  się  w  późniejszym terminie  na 
plakatach i na stronie internetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski www.piotrkowkujawski.pl. 
Zapraszamy również do wynajmowania na wesela i wszelkie imprezy okolicznościowe Świetlicę 
Wójcińską.

                W imieniu organizatorów 
      Członek zarządu

                     Wiesław Michalak

I miejsce dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi
Dnia  16.02.2007r.  odbyły  się  w  Kowalewie  Pomorskim  XIII  Integracyjne  Spotkania 

Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”
Uczestnicy WTZ w Nowej Wsi brali udział w poszczególnych konkurencjach:
1. Konkurencje indywidualne:
- rzut piłką do kosza

http://www.piotrkowkujawski.pl/


- polowanie 
- rzut do tarczy lotkami
- rzut serso
- rzut piłką do beczki
- wyścigi na wózku inwalidzkim
W tych konkurencjach brali udział:
R.  Grochowina,  E.  Jędruszczak,  E.  Jabłońska,  T.  Budzińska, 
D. Wawrzyniak, G. Kostrzak, R. Maciejewski, E. Robakowska, 
J. Rakowska, I Rosiński.
2. Konkurencje drużynowe:
- rzut do dzika,
- toczenie opon,
- tor przeszkód,
-  układanie  puzzli  z  kostek  styropianowych  w/g  podanego 
obrazu.
W tych konkurencjach brali udział: 
K.  Pawłowski,  K.  Maciołek,  K.  Skonieczny,  R.  Wrzesiński, 
T. Okoński.

W konkurencji indywidualnej wyścigu na czas wózkiem 
inwalidzkim I miejsce zajął I. Rosiński.
W konkurencjach drużynowych I miejsce zajęła Reprezentacja 
WTZ w składzie: K. Pawłowski, K. Skonieczny, K. Maciołek, 
T. Okoński, R. Wrzesiński.
Opiekunowie:
I.  Łodygowska,  R.  Racław,  B.  Ziemkiewicz,  A.  Linowiecka, 
A. Kucharska, K. Kozłowski, R. Wiśniewski.

Robert Wiśniewski

W kilka minut policjant z Piotrkowa uratował 55-letnią kobietę przed 
dokonaniem samobójstwa

Anusin gm. Piotrków Kujawski, 3 czerwca 2007 roku, około godz. 15:20.
Sierż.  szt.  Tadeusz  Sobkowiak  –  dzielnicowy  z  Posterunku  Policji  w  Piotrkowie  Kujawskim, 
uratował 55-letnią, mieszkankę miasta przed rzuceniem się pod nadjeżdżający skład pociągu na 
szlaku Śląsk - Porty    w m. Anusin gm. Piotrków Kujawski.
Kilka minut przed godziną 15:00,  asp.  szt.  Roman Waszak -  dyżurny radziejowskiej  komendy, 
został poinformowany przez dyspozytorkę stacji kolejowej Piotrków Kujawski, iż na torach w tej 
miejscowości, motorniczowie składów pociągów przejeżdżających, zaobserwowali kobietę, która 
ich zdaniem, co wynikało z jej zachowania, próbuje rzucić się pod pociąg.
Informacja  ta  natychmiast,  drogą  radiową,  od  dyżurnego  trafiła  do  patrolu  zmotoryzowanego 
z  Posterunku  Policji  w  Piotrkowie  Kujawskim.  Policjanci,  wśród  których  był,  wspomniany 
dzielnicowy, pojechali we wskazane miejsce. 
Sierż. szt. Sobkowiak relacjonuje - 
Już z daleka zauważyliśmy kobietę na torach. 
Dalej dodając -
Nie  czekając  na  rozwój  wypadków,  widząc  kolejny  
nadjeżdżający  skład  pociągu,  wyskoczyłem  z  radiowozu,  
musiałem pieszo  pokonać  kilkadziesiąt  metrów  do  będącej  
przez  cały  czas  na  torach  kobiety  by  uchronić  ją  przed,  
rzuceniem się pod ten pociąg. Udało mi się to, dosłownie w  
ostatniej  chwili.  Mocno  chwytając  desperatkę  za  odzież  
odsunąłem ją od będącego tuż obok nas pociągu. Czułem na 
sobie bliskość przejeżdżającego składu pociągu. Desperatkę  
bezpiecznie  sprowadziłem  z  torów  i  po  wstępnej  rozmowie  i  skonsultowaniu  ze  służbami  



medycznymi, kobietę oddaliśmy pod opiekę brata, mieszkającego w okolicach Radziejowa.
55-latka  niedoszła  „samobójczyni”  jest  pacjentką  specjalistycznego  szpitala,  który  zajmuje  się 
pomocą osobom z podobnymi problemami,  ale  od kilku dni  przebywa na przepustce w domu. 
Policjanci wyrazili gotowość objęcia opieką psychologów także rodzinę desperatki.
Na koniec sierż. szt. Sobkowiak, na moje pytanie, czy się nie bał ratując kobietę, powiedział:
Taki jest nasz zawód. Ryzyko wkalkulowane jest w codzienną służbę. Ja nie miałem nawet czasu na 
rozmyślanie. Życie i zdrowie jest największą wartością jaką przyszło nam - policjantom chronić.  
Cieszę się, że pomoc z naszej strony przyszła w porę. Gdyby podobna sytuacja się powtórzyła, nie  
wahałbym się tak zareagować jak dziś. Dobrze, że niedoszła samobójczyni jest bezpieczna i pod  
opieką najbliższych.

asp. szt. Piotr Chrupek

Śpiesz się powoli!
KRUS  radzi:  Śpiesz  się  powoli!  Bezpieczna  obsługa  maszyn  i  urządzeń  w  gospodarstwie 
rolnym:
Trudno  sobie  dziś  wyobrazić  prace  w  gospodarstwie  rolnym bez  pomocy  maszyn  i  urządzeń. 
Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku, gdy maszyny są źle użytkowane, zużyte, niekompletne, 
mają wiele odkrytych roboczych części oraz, gdy użytkownik śpieszy się, postępuje nierozważnie, 
nie posiada odpowiednich umiejętności, nietrudno o wypadek. W efekcie pochwyceniu, uderzeniu 
i  skaleczeniu  przez ruchome części  maszyn ulega  corocznie  kilka  tysięcy  osób,  a  kilkadziesiąt 
ponosi śmierć. Najczęściej do wypadków dochodzi na skutek: pochwycenia lub skaleczenia przez 
ruchome  części,  uderzenia  przez  zerwany  element  (pas,  linę,  łańcuch,  kamień),  przygniecenie, 
upadek, poparzenie, przejechanie, potrącenie. 
Przyczyną wypadków jest najczęściej:

1. zły  stan techniczny maszyn:  brak  osłon,  hamulców,  użytkowanie  maszyn i  urządzeń do 
całkowitego zniszczenia, użytkowanie maszyn i urządzeń własnej konstrukcji, naprawianie 
we własnym zakresie, bez kwalifikacji i odpowiednich narzędzi. 

2. popychanie materiałów bezpośrednio rękami, 
3. zbyt luźny ubiór, 
4. manipulowanie przy maszynach będących w ruchu.

Maszyny mogą  obsługiwać wyłącznie  osoby dorosłe,  zdrowe,  przeszkolone  w zakresie  obsługi 
danej  maszyny  i  bezpieczeństwa  pracy,  przestrzegające  zasad  bhp,  posiadające  wymagane 
uprawnienia.
Nie  powinno  się  obsługiwać  maszyn  po  wypiciu  choćby  kieliszka  alkoholu,  a  także,  jeżeli 
odczuwane są jakiekolwiek dolegliwości lub złe samopoczucie.
Nie wolno pozwalać na obsługiwanie sprzętu rolniczego osobom niesprawnym, dzieciom. Praca na 
ciągniku  jest  szkodliwa  dla  kobiet.  Ponadto  należy  pamiętać  o  stosowaniu  przerw  w  pracy. 
Zmęczenie, podobnie jak choroba znacznie obniża sprawność organizmu.
Bezpieczeństwo podczas pracy z maszynami w bardzo dużym stopniu zależy od ich umiejętnej 
obsługi. Przed uruchomieniem maszyny należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. 
Nie  wolno  uruchamiać  maszyny,  jeśli  są  jakiekolwiek  wątpliwości.  Przy  nabywaniu  maszyn 
i  urządzeń należy zwracać uwagę, czy posiada ona znak CE - Certyfikat Europejski oraz znak 
bezpieczeństwa B. Dodatkowo KRUS oznacza maszyny Znakiem Bezpieczeństwa KRUS. Znaki 
powyższe umieszczane są na maszynie. Oprócz tego na maszynach są umieszczane inne symbole 
i  napisy.  Zwykle mówią one o zagrożeniach związanych z  obsługą maszyny. Warto się z  nimi 
zapoznać przed uruchomieniem maszyny i jej obsługą. Aby zmniejszyć ryzyko wypadku, maszyny 
wyposaża się w elementy ograniczające kontakt z niebezpiecznymi częściami: osłony, obudowy, 
podajniki. Osłonięte powinny być mechanizmy napędowe i układy przekazu mocy: silniki, koła 
pasowe  i  zębate,  pasy  i  łańcuch  pędne,  wały,  przekładnie,  przeguby,  wały  przegubowo-
teleskopowe na całej długości, końcówki wałów wystające poza korpus maszyny, płaskie pasy 
napędowe na całej długości, a także mechanizmy robocze: noże, bijaki, tarcza piły, elementy 
tnące maszyn żniwnych. Nie wolno pozbawiać maszyn i urządzeń osłon fabrycznych. Maszyny 
niekompletne należy wyposażyć  w brakujące osłony. 
Maszyny należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie wolno przewozić osób na 



ładunku, na błotnikach, zaczepach, burtach, przebywać na ciągniku i maszynach kogokolwiek poza 
konieczną obsługą, wsiadać i wysiadać w czasie jazdy. Nie wolno przebywać między ciągnikiem, 
a  maszyną współpracującą,  wchodzić na dyszle,  zaczepy, ramy i  inne części  ciągnika w czasie 
pracy.  W  przypadku  pozostawiania  maszyny  na  pochyłości,  należy  zabezpieczyć  ją  przed 
samoczynnym stoczeniem się: zaciągnąć hamulec ręczny lub postojowy, włączyć przeciwstawny 
bieg,  pod  koła  podłożyć  kliny  zabezpieczające  lub  kamienie  polne.  Podczas  pracy  z  użyciem 
maszyn i urządzeń cały czas należy kontrolować pracę maszyny i jej otoczenie, trzeba panować nad 
maszyną oraz wiedzieć, co dzieje się wokół niej.
                                                                                                                Agnieszka Zalesiak

31 grudnia 2007 roku tracą ważność WSZYSTKIE stare dowody osobiste  .  
 Duża  część  mieszkańców  nie  dokonała  jeszcze  wymiany  dowodu  osobistego.  
Aby dokonać wymiany starego dokumentu tożsamości na nowy należy  osobiście zgłosić się do 
Urzędu Miasta i Gminy, do referatu ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. nr 7 i złożyć 
wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Do wniosku załącza się dwie aktualne fotografie o wymiarach 35x45 mm, dowód uiszczenia wpłaty 
za wydanie dowodu osobistego, a także:
- odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński, 
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnym używanym nazwisku.
Do wniosku nie dołącza się wymienionych dokumentów, jeżeli  zostały sporządzone w urzędzie 
stanu  cywilnego,  miejsca  w  którym  osoba  ubiega  się  o  wydanie  dowodu  osobistego.  
Koszt wymiany dowodu osobistego - 30 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

                                      LEADER               
W dniu  21  czerwca  2007r  odbyło  się  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Piotrków Kujawski 

kolejne  spotkanie  poświęcone  tworzeniu  Lokalnej  Grupy  Działania  obejmującej  Powiat 
Radziejowski. 

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Piotrków  Kujawski  gościł 
przedstawicieli  miast  i  gmin  powiatu  radziejowskiego, 
Stowarzyszenia  Rozwoju  Powiatu  Radziejowskiego 

oraz  Panią  Mariolę  Epa 
z  Kujawsko  –  Pomorskiego 
Ośrodka  Doradztwa 
Rolniczego  w  Przysieku.

 Celem  spotkania  było 
wypracowanie wspólnego stanowiska co do podjęcia kolejnych 
działań  na  rzecz  osiągnięcia  zakładanego  celu  stworzenia 
Lokalnej  grupy  Działania  oraz  stworzenia  Lokalnej  Strategii 
Rozwoju. 

Spotkanie zaowocowało konkretnymi decyzjami i deklaracjami odnośnie stworzenia grupy 
roboczej przygotowującej Lokalną Strategię Rozwoju. 

Krzysztof Staszak

Informacja dla firm
Zapraszamy do reklamy swojej firmy na stronie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. 

Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim informuje, że od dnia 14 czerwca 2007 roku rusza  
bezpłatna promocja firm z naszej gminy w Internecie a dokładnie na naszej stronie internetowej  
www.piotrkowkujawski.pl  Wszelkich  informacji  udziela  Mirosław  Czynsz  Urząd  Miasta 
i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88 - 230 Piotrków Kujawski, pokój nr 3, tel. 54 2654  
180 wew. 18, kom. 603 979 626, e-mail piotrkowkujawski@samorzady.pl

 Mirosław Czynsz
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